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Huomautus tästä asiasta: 
 

Tämä teos on käsitelty uskollisesti https://www.deepl.com/translator käännösohjelmaa DeepL, 

ProVersion, varten, joka kääntää 12 kielelle.  

Toistaiseksi sillä on käännetty seuraavat niteet: Tilanne: joulukuu 2020. 

 

Kolmas testamentti  

Saksankielisestä alkuperäiskielestä kielille:  hollanti, puola, venäjä, portugali, portugali-brasilia,. 

Seuraa: Japani ja kiina 

Se oli toistaiseksi saatavilla seuraavilla kielillä: saksa, englanti, espanja, italia, ranska  

Todellisen elämän kirja 

Saksankielisestä alkuperäiskappaleesta englanniksi: niteet IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - muut viisi 

nidettä olivat jo saatavilla englanniksi. 

Lisää käännöksiä seuraa.  

 

Herran tahto on saattaa nämä teokset kaikkien ihmisten saataville ilmaiseksi. Hänen tahtonsa ei ole 

myydä tätä teosta rahasta. Kaikki saatavilla olevat niteet ovat ladattavissa PDF-muodossa maksutta 

internetistä.  

Herran tahto on myös levittää sanaansa kaikkialle maailmaan. Tämä tapahtuu oman, spiritualistisen 

esimerkkini todistuksen yhteydessä. Tästä syystä kaikki tähän mennessä julkaistut 6 nidettä 

henkilökohtaista, spiritualistista esimerkkikirjaani ovat saatavilla kotisivuiltani ladattavaksi ilmaiseksi 

PDF-muodossa, samoin kuin 5 nidettä saksan- ja englanninkielisiä runoja, jotka perustuvat Toden 

elämän kirjaan.  

Herra kutsui minut palvelukseensa vuonna 2017. Olen tallentanut tämän historian edellä mainittuihin 

kuuteen niteeseen ja ilmoittanut kunkin niteen päivämäärän. Se sisältää monia unia, näkyjä, 

salaisuuksia, joita Herra on paljastanut minulle, profetioita ja ennustuksia nykyisistä tapahtumista 

ympäri maailmaa. Se on herätyssoitto ihmiskunnalle, ja minulle se on puhdistumisen ja 

ylösnousemuksen vaihe ja paluu Isän syliin.  

 

Nimeni Anna Maria Hosta on hengellinen nimi, jonka Herra paljasti minulle vuonna 2017.  

Hosta, Herra kertoi minulle, tarkoittaa seuraavaa:  

Hos... (mieheni sukunimi) - Hos - t.... (Isäntä, elämän leipä, Jumalan sana) ja  

Hos...t...A (A on nimeni, Anna).  

Siviilinimelläni ei ole merkitystä, sillä Herran tahto on, että SANA liikuttaa sydämiä ja että ne 

suuntautuvat Sanaan, eivät sanansaattajaan. Sanansaattaja on vain SANAN kantaja, ja tämä on Jumala 

itse. Se on kaikkien Jumalan omien kokemusten ydin, joita hän on tehnyt luomiensa olentojen kanssa, ja 

se on tarkoitettu heidän opettamiseensa, jotta he voivat tutkia sitä puhdistaakseen ja täydellistääkseen 

itsensä tavoitteenaan palata Jumalan luo ja päästä uudelleen Isän syliin.  

 

Anna Maria Hosta 

Rauhan valtakunta - Kristus maan päällä 
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Esipuhe 
Jumala on kaikkina aikoina ilmoittanut itsensä ihmiskunnalle ─ niin menneisyydessä kuin nykyäänkin. 

Puhtain ja korkein Jumalan ja ihmisen välinen yhteydenpito on hengestä henkeen tapahtuva 

yhteydenpito. Koska suurin osa ihmisistä ei kuitenkaan ollut eikä ole sisäisesti valmistautunut tähän, 

Jumala käytti välittäjiä, jotka ilmoittivat Pyhän Sanansa ihmisille lakien, julistusten ja ohjeiden 

muodossa: 

Ensimmäisellä aikakaudella Mooseksen, patriarkkojen ja profeettojen kautta. 

Toisella aikakaudella Jeesuksen ja hänen opetuslastensa ja apostoliensa kautta. 

Kolmannella aikakaudella ─ nykypäivänä ─ monien äänenkannattajien toimesta vuosina 1884-1950 

Meksikossa, jossa tavallinen kansa kokoontui sunnuntaisin yksinkertaisiin kokoontumispaikkoihin 

kuuntelemaan Jumalan sanaa. 

Viimeisten kymmenen-kahdenkymmenen vuoden aikana ennen vuotta 1950 nämä jumalalliset 

opetukset stenografoitiin ja kerättiin eri kokouspaikoista 1950-luvulla. Näistä valittiin 366 opetusta ja 

julkaistiin vuonna 1962 12-osainen teos nimellä Libro de la Vida Verdadera, saksaksi Buch des Wahren 

Lebens. 

Jokainen näistä opetuksista edustaa harmonista jumalallisen opetuksen kokonaisuutta, joka oli 

suunnattu tuolloin Meksikon kuulijakunnalle, mutta ─ kuten useaan otteeseen korostettiin ─ ne ovat 

perintö koko ihmiskunnalle tänään ja tuleville sukupolville. 

Jumalallisen sanan kirjain ei ole se, vaan sen syvä, sisäinen merkitys, joka kohottaa ihmistä ja on 

ruokaa ja balsamia hänen nälkäiselle sielulleen. Samalla se toimii ohjenuorana hänen käyttäytymiselleen 

jokapäiväisessä elämässä. 

Jumalallisen sanan kuunteleminen on ensimmäinen askel täydellisyyden tiellä. Se herättää meissä 

sydämen halun sisäistää kuulemamme ja soveltaa sitä jokapäiväisessä elämässämme, jotta voimme 

täyttää sen jumalallisen käskyn, jonka Jeesus antoi meille jo 2000 vuotta sitten: "Rakasta Jumalaa yli 

kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi". Tämä on todellista Jumalan palvelemista, joka johtaa 

sisäiseen rauhaan ja siten rauhaan maailmassa. 

Koska yksi ainoa maallinen elämä ei yleensä riitä siihen, että "tulisimme täydellisiksi taivaallisen 

Isämme kaltaisiksi", meille on jälleensyntymisen lain kautta annettu mahdollisuus sielumme asteittaiseen 

avautumiseen ja hyvitykseen, joka on jumalallisen rakkauden, laupeuden ja oikeudenmukaisuuden laki. 

Monissa opetuksissa Jumalallinen Henki varoittaa meitä siitä, kuinka tärkeää todellinen hengellinen 

rukous on meille, jotta pääsemme yhä lähemmäksi Jumalaa, jotta voimme lopulta kommunikoida Hänen 

kanssaan hengestä henkeen ja jotta voimme myös antaa kaiken jokapäiväisessä elämässämme Hänen 

käsiinsä. 

Toisella aikakaudella Jumalallinen Henki opetti meille Isä meidän -rukouksen Jeesuksen suun kautta. 

Tämän päivän kolmannella aikakaudella Jumala suosittelee meille vielä lyhyempää rukousta, joka sisältää 

kaiken ja jota meidän ei tarvitse edes sanoa ääneen, vaan jonka voimme osoittaa syvästi sydämessämme 

tuntemana sisäisenä kaipauksena taivaalliselle Isällemme: "Herra, tapahtukoon minulle sinun tahtosi." 

Tämä on rukoukseni. 

Vahvistakoon IX niteen lukeminen ja tutkiminen luottamustamme Jumalan rakkauteen, viisauteen ja 

kaikkivoipaisuuteen ja antakoon meille voimaa ja inspiraatiota olla myrskyisinä aikoina majakka 

lähimmäisillemme. 
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Johdanto 
Kukaan muu ei pysty ilmaisemaan hänen sisäisen ja myös ulkoisen henkilökohtaisen muutoksensa 

syvää tunnetta ja kokemusta paremmin ja vakuuttavammin kuin suora aikalaistodistaja, joka itse osallistui 

monien vuosien ajan äänenkantajana Meksikossa tapahtuneisiin jumalallisiin ilmentymiin: 

"Olin juuri täyttänyt 21 vuotta. Olin ollut vuosia sidottu kotiini erittäin hankalan ihosairauden uhrina, 

joka ei antanut minun nauttia auringosta tai raittiista ilmasta edes hetken aikaa. 

Noina yksinäisyyden vuosina, jotka tuntuivat minusta ikuisuudelta, varsinkin kun olin nuoruuden 

kynnyksellä, jolloin ihminen tavoittelee mitä turhimpia unelmia, kävin läpi pienen kärsimättömyyden ja 

epätoivon kriisin. Minun on tunnustettava, että vain vanhempieni ja sisarusteni hyväntahtoinen tuki tarjosi 

minulle moraalista tukea tässä koettelemuksessa, sekä tietenkin heikko toivo siitä, että jonain päivänä 

saisin terveyteni takaisin. 

Monet lääkärit ottivat tapaukseni käsittelyyn, ja minulle tehtiin lukemattomia hoitomuotoja - kaikki 

tuloksetta. Muistan vain, että jokaisen epäonnistumisen jälkeen toivottomuuteni kasvoi. 

Kun eristyneisyyteni, hiljaisuuteni ja yksinäisyyteni kävivät päivä päivältä sietämättömämmiksi, 

hakeuduin rukoukseen ja huomasin, että siinä henkeni löysi sanoinkuvaamattoman rauhan ja että 

sydämessäni heräsi aavistus siitä, että lyhyessä ajassa näkisin vapautuvani vankeudestani. 

Rukouksistani tuli yhä pitkäkestoisempia ja hengellinen keskittymiseni syveni. Yritin meditoida niin 

usein kuin mahdollista, sillä niin kauan kuin rukous jatkui, pysyin vapaana kaikesta kärsimyksestä. Sitten, 

kun autuus oli ohi ja palasin takaisin yksinäisen, hiljaisen ja yhtenäisen elämäni todellisuuteen, minulla oli 

aina tunne kuin olisin tullut toisesta maailmasta, jossa henkeni oli vahvistunut ja inspiroitunut. Tässä 

yhteydessä minun on sanottava, että muodostin rukoukseni ajattelemattomista hetkellisistä ajatuksista. En 

koskaan unohda, kuinka tällaisten hurmioiden aikana menetin ajan käsitteen, ja oli hetkiä, jolloin kaikki 

ympärilläni oleva katosi. Muistan kuitenkin, että lapsuudessani - noin 12-vuotiaasta lähtien - kykenemättä 

selittämään sitä itselleni, koin lähes päivittäin eräänlaisen sielun irrottautumisen, joka kesti useita 

minuutteja ja jonka aikana minun oli toimittava kuin automaatti, ehkä alitajunnan ohjaamana. Niin kauan 

kuin tämä outo tila kesti, ei ollut pienintäkään vaikeutta. Kummallista kyllä, se aiheutti minulle aluksi 

pelkoa, mutta vähitellen totuin siihen, ja ilmiö voimistui ajan myötä. 

Sairauteni saavutti huippunsa. Joskus minusta tuntui kuin ihoni olisi palanut sisäisen tulen 

vaikutuksesta, jota mikään ei voinut vaimentaa. Samaan aikaan ulkonäköni muuttui yhä surkeammaksi. 

Eräänä päivänä isäni ilmestyi ja kertoi, että hän oli kuullut jumalallisen Mestarin sanan erään 

yksinkertaisen miehen suusta, joka oli varmasti yksi Jumalan valituista. Se oli köyhässä 

kokoontumispaikassa syrjäisessä osassa Meksikoa. Hyvä ystävä, joka oli jo pitkään ihaillut näitä 

julistuksia, oli ottanut hänet mukaansa. 

Hetkessä olin varma, että se oli HÄN, Mestari, joka puhui ihmiskäsityksen avulla lähestyäkseen 

ihmisiä etsiessään niitä, jotka kaipasivat valoa ja janosivat oikeutta. 

Ihme, jota olin odottanut päivästä toiseen, oli edessäni. HÄN, jonka kanssa olin puhunut niin usein 

tuskani tunteina, oli nyt hyvin lähellä minua ja odotti minua antaakseen minulle ruumiin ja sielun 

toipumisen. 

Seurasin Herran kutsua! Sunnuntaina 14. helmikuuta 1934 astuin ensimmäisen kerran tuohon 

vaatimattomaan kokoushuoneeseen, joka oli yksi niistä monista, joissa jumalallista sanomaa voitiin kuulla. 

Minuun teki suuren vaikutuksen se itsetutkiskelu ja syvä keskittyminen, jolla läsnäolijat valmistautuivat 

odottamaan "jumalallisen säteen" tuloa, jonka oli määrä inspiroida "sanan kantajan" sisäistä kuuloa, joka 

sitten välittäisi taivaallisen sanan. 

"Sanan kantaja" tai "työkalu" oli tuolloin nainen. Yksinkertainen nainen, jonka ulkonäkö oli sanoisinko 

tavallinen ja joka oli sokea syntymästään asti. Hänen ulkonäkönsä ei tehnyt minuun erityisen miellyttävää 

vaikutusta. Sen vuoksi hämmästykseni oli sitäkin suurempi, kun hänen huulensa avautuivat kuullakseni 

saarnan, jossa oli sellaista syvyyttä, sellaista ihmettelyä ja sellaista viisautta, jota tuskin voi kuvitellakaan, 

ja joka lausuttiin suloisella äänellä, joka oli täynnä yllättävää taivutusta, mikä antoi sanomalle syvästi 

vaikuttavan ja liikuttavan korostuksen. 
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Julistuksen myöhemmässä vaiheessa läsnäolijat unohtivat täysin puhujan läsnäolon noustakseen 

hengen alueille ja nauttiakseen täysin jumalallisesta opetuksesta. Mutta jos joku sattuisi julistuksen aikana 

avaamaan silmänsä ja tarkkailemaan puhujaa, hän voisi huomata, kuinka tuo köyhä ja tavallinen olento oli 

kirkastunut mielensä kohotuksessa, kuinka hänestä todellakin tällaisina hetkinä säteili suurta kauneutta ja 

kunnioitusta herättävää majesteettisuutta. 

Jumalallinen sana virtasi hänen huuliltaan kuin ehtymätön hyökyaalto, yksi tunti, kaksi tuntia, kolme 

tuntia ja enemmän. Se kaikki tapahtui horjumatta, keskeytyksettä, virheettömästi ja ilman, että väsymys 

näkyi tai että ääni käheytyi tai haurastui. Päinvastoin, mitä pidempään ralli jatkui, sitä täydellisemmäksi 

inspiraatio näytti muuttuvan. 

Jumalallisen Mestarin läsnäolo tuntui niin vahvasti noina kommunikaation hetkinä, että hänen 

läheisyytensä ja ystävyytensä oli aivan käsin kosketeltavissa. Hän puhui jokaiselle sydämelle! Hän luki 

läsnäolijoiden salaisimmat ajatukset ja kosketti kuulijoidensa salaisimpia kuituja, eikä loukannut tai 

syyttänyt ketään. Jokainen tunsi sydämessään, mitä sanoja Mestari osoitti hänelle rakkauden ja viisauden 

tutkivalla katseella. 

Jumalallinen tiedonanto sai eri sävyjä ja värejä sanan kantajan huulilla. Kun Herra puhui Isänä, äänestä 

välittyi hellyyttä, anteeksiantamusta ja hyväilyä; Kun Herra puhui Isänä, ääni välitti hellyyttä, 

anteeksiantoa ja rakkautta; kun Hän puhui Mestarina, ääni muuttui syvälliseksi ja viisaaksi; ja kun Hän 

puhui Tuomarina, Sanan kantajan ääni sai äärettömän auktoriteetin ja voiman sävyn, 

oikeudenmukaisuuden ja jumalallisen kiihkon, joka oli niin silmiinpistävää, että se suorastaan musersi 

kuulijat, pakotti heidät katumuksen kyyneliin ja sai heidät päättämään tehdä parannuksen ja hyvityksen. 

Tunsin itseni hyvin pieneksi tällaisen suuruuden edessä ja aivan viimeisenä kokoontuneiden joukossa. 

Tietämättömyydessäni ajattelin, että Herra ei varmaankaan ollut huomannut vähäpätöistä läsnäoloani. 

Minun oli kuitenkin pian vakuutettava itseni virheestäni ja opittava, että Mestarin katse löysi kaikki. 

Useiden kuukausien tiheiden vierailujen jälkeen, joilla minulla ei ollut muuta tarkoitusta kuin nauttia 

tuosta hengellisestä juhlasta, Herra kutsui minut eräänä unohtumattomana iltapäivänä. Se oli 9. elokuuta 

1934, kun minut merkittiin ja voideltiin palvelemaan Jumalallista Sanaa Sanan kantajana ilman, että pääsin 

hämmästyksestäni. 

Syvin liike, jaloimmat ja pohjattomimmat tunteet valtasivat sydämeni tuona korkeimpana hetkenä. 

Mitä voisin kieltäytyä tuolla ylevällä hetkellä sille, jolla on rajaton oikeus luotuihinsa? 

Kohtaloni oli määrätty. Siitä päivästä lähtien olen elänyt vain ja ainoastaan pyhittämällä elämäni 

tällaiselle vaikealle ja herkälle palvelutyölle. 

Muutaman kuukauden valmistautuminen, joka samalla johti täydelliseen fyysiseen toipumiseeni, 

palveli minua kouluttautumista jumalallisen Mestarin puhujaksi, jolle annoin itseni ruumiillisesti ja 

sielullisesti tuosta hetkestä alkaen 31. joulukuuta 1950 saakka, jolloin Jumaluuden Valo lakkasi 

ilmenemästä tässä muodossa. 

Jos me, jotka olimme sanan kantajia, ryhtyisimme kertomaan kokemuksistamme, vaikutelmistamme ja 

opetuksistamme, joita saimme noiden unohtumattoman taistelun vuosien aikana eri puolilla maata 

hajallaan olevissa kokoontumispaikoissa kokoontuneiden väkijoukkojen edessä, meidän täytyisi täyttää 

kokonaisia niteitä, sillä uramme on ollut keskeytymätön peräkkäinen sarja mitä ihmeellisimpiä tapahtumia, 

ja olisi mahdotonta kertoa niistä tässä käytettävissä olevan rajallisen tilan puitteissa. 

On kuitenkin äärimmäisen tärkeää korostaa, että meillä ei ollut muuta kirjaa valmistautumisessamme 

kuin se Sana, joka virtasi omilta huuliltamme. Minkäänlainen vaikutus ei saanut tunkeutua mieleemme, 

jotta voisimme vastaanottaa jumalallisen sanoman mahdollisimman uskollisesti. Jos pysymme nöyrinä, 

Herra erottaa meidät rakkaudessa ja suosiossa kansansa edessä. Mutta jos kerran annamme 

turhamaisuuden tai itsekkyyden hallita meitä, Hän koskettaa meitä oikeudenmukaisuudellaan vetämällä 

inspiraationsa meiltä joksikin aikaa pois osoittaakseen meille, että ilman Häntä emme voi tehdä mitään, 

sillä ilman Häntä me emme ole mitään. 

Sen jälkeen, kun Mestari antoi viimeisen viestinsä vuoden 1950 lopussa, en ole enää koskaan tuntenut 

mitään niistä erikoisista tuntemuksista, joita kannoin olemuksessani vuodesta toiseen harjoittaessani 

tehtävää Sanan kantajana. 

Tuosta päivästä lähtien suuri joukko veljiä omistautui tehtävälle kerätä mahdollisimman suuri määrä 

Herran meille antamia ilmestyksiä ja ilmoituksia, jotka oli onneksi kirjoitettu muistiin. Niistä koottiin 
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kirja, joka oli tarkoitus saattaa suuren yleisön saataville ja joka on tähän asti ollut se lähde, josta 

ihmiskunta voi juoda totuuden vettä, jonka Mestari jätti tämän ja tulevan ajan ihmisille rakkauden, valon, 

oikeudenmukaisuuden ja rauhan lahjaksi. 

Minulta, joka olin ansiottomasti Mestarin puolestapuhuja hänen ilmestyessään tässä muodossa, on 

pyydetty todistusta, ja olen yrittänyt tehdä sen näillä repliikeillä. Olen tehnyt sen kaikella vilpittömyydellä, 

johon olen kykenevä, ja toivon hartaasti, että tämä todistus toimisi kannustimena ja saavuttaisi 

luottamuksen ja uskon herättämisen niissä, jotka ottavat käteensä tämän kirjan, joka sisältää viestejä, jotka 

jumalallinen Mestari on hyvyydessään paljastanut tämän ajan ihmiskunnalle yhtä yksinkertaisten kuin 

kelvottomien välittäjien kautta. 

Samalla lähetän sieluni syvyyksistä veljellisen tervehdyksen Herran nimessä veljilleni ja sisarilleni 

Saksassa, joiden ihmeellisestä hengellisestä heräämisestä Mestari ilmoitti meille inhimillisten välittäjiensä 

kautta." 
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Ohje 242 
1 Tänä aikana, jolloin ihmiskunnan tuska on katkera ja sen tie surullinen, on ollut tahtoni lähestyä 

teitä auttaakseni teitä löytämään perintönne. 

2 Kääntäkää kasvonne taaksepäin ja miettikää taaksenne jättämäänne polkua, jonka edessä jotkut 

ovat kauhuissaan. Juuri näille poluille pakotan teidät palaamaan. Mutta ei siksi, että saastuttaisitte itsenne 

siellä, vaan siksi, että pelastaisitte ne, jotka ovat eksyneet. 

3 Opetuslapset, käyttäkää läsnäoloani keskuudessanne, jotta voitte kantaa rauhaani sielussanne ja 

tehdä sen tuntuvaksi lähimmäisillenne. 

4 Opetukseni tällä Kolmannella kerralla vetää teidät ulos henkisestä pysähtyneisyydestänne ja saa 

teidät ottamaan suuria ja vakaita askelia henkisellä polulla. 

5 Annoin teille sen armon, että julistukseni tapahtuu oman älykkyytenne kautta, jotta voitte tuntea 

olevanne jumaluuteni arvoinen, jotta tietäen, että pystyitte välittämään Sanani ja että suuret joukot 

kokoontuivat sen ympärille, huomenna, kun tuota ääntä ei enää kuulla, sydämenne ei voi epätoivoisesti 

taistella, koska se tietää, että Sanani on edelleen painettu olemukseenne. 

6 Säilytä siemen, jonka annan sinulle tällä hetkellä. Ymmärtäkää, että minä en koskaan tee lasta 

perinnöttömäksi, vaan se tekee vähitellen itsensä perinnöttömäksi huonojen tekojensa kautta. 

7 Kun ihmiset kolkuttelevat ovellenne ja tarvitsevat selityksiä ja todistuksia, älkää piileskelkö 

älkääkä kysykö: "Mitä minun pitäisi tehdä? Mitä minä vastaan?" 

8 Puhukaa minusta rauhallisin mielin ja lujalla äänellä ja puolustakaa nimeäni niillä aseilla, jotka 

olen teille antanut, eli armolla, rakkaudella ja totuudellisuudella. 

9 Siksi olen pysynyt luonanne ja tehnyt itseni tunnetuksi pitkän aikaa, jotta moninaiset opetukseni 

voisivat valaista teitä ja ihmeeni sytyttää uskonne. Sanani merkitys on saanut teidät unohtamaan entisen 

uskonnollisen fanaattisuutenne, ja kun ihmiset etsivät teitä, he löytävät teistä vain todellisen hengellisen 

palvonnan yksinkertaisuuden. 

10 Sana vuodatetaan virroissa eri kokoontumispaikoissa, joissa se voidaan kuulla, jotta ette voi tuntea 

oloanne vailla opetusta suurimman taistelun ja ankarimpien koettelemusten aikoina. Mutta aika lähestyy, 

jolloin minun sanaani ei enää kuulla teidän keskuudessanne. 

11 Älkää pelätkö olla ilman tätä armoa. Muistakaa, että olen valmistellut teitä henkien väliseen 

vuoropuheluun ensimmäisestä aikakaudesta lähtien. 

12 Jokainen aikakausi on ollut uusi oppitunti hengellenne ja uusi askel kehityksen tiellä. 

13 Annan rauhan viestini maailmalle antamalla ääneni kuulua monien äänenkantajien kautta. Ja niin 

kuin aina, opetukseni on täydellistettävä teidän sielunne. 

14 Jos ihmisellä ei olisi sielua ja hän olisi täysin aineellinen olento, hänen tehtävänsä ja kohtalonsa 

päättyisivät viimeiseen hengenvetoon. Mutta hänessä on jotakin katoamatonta, minkä vuoksi hän taistelee, 

"herää" ja kiinnittää katseensa ikuiseen. 

15 Sanani valmistaa teitä elämään huomisen maailmassa - silloin, kun viestini vähitellen 

ymmärretään. Silloin tajuatte, että ennakoin tapahtumia, joista olin ilmoittanut teille jo kauan aikaisemmin. 

16 Opetukseni taistelee ja aiheuttaa todellisia taisteluita ihmisten sydämissä. Vaikka he pitävät kiinni 

itsekkäästä elämästään, se saa heidät ymmärtämään, että missä ei ole armoa ja rakkautta, siellä ei voi olla 

rauhaa. 

17 Henkiset opetukseni eivät ole tarkoitettu vain niille, jotka elävät sorrettuina köyhyydessä ja 

alennustilassa. Heidän tehtävänään on myös ohjata oikealle tielle niiden sielut ja mielet, jotka johtavat ja 

hallitsevat ihmiskuntaa eri aloilla. Sanani lähettää kutsun jaloihin tunteisiin, jotka kattavat kaikki ihmiset, 

sillä tällä tavoin ymmärrätte korkeamman kohtalon, joka on olemassa jokaisessa teissä. 

18 Sen sijaan, että ihmiset kantaisivat sydämessään vihaa, itsekkyyttä ja pessimismiä, he haluaisivat 

tehdä hyvää ja ruokoisivat toivoa oikeudenmukaisuuden voitosta. Spiritualisoituminen leviäisi yhä 

laajemmalle, ja rakastaisitte toisianne kuin veljet ja sisaret, ja muodostaisitte näin voimakkaan voiman, 

jonka edessä kaikki tilanteet, jotka johtavat teidät sotaan, hajoaisivat olemattomiin. 

19 Minä en rankaise teitä, mutta minä olen oikeudenmukaisuus, ja sellaisena teen sen tuntuvaksi 

jokaiselle, joka rikkoo käskyjäni. Sillä Iankaikkinen on ilmoittanut teille lakinsa, jota kukaan ei voi 

muuttaa. 



 

11 

20 Katsokaa, kuinka ihminen ankarassa koettelemuksessa - kun hän putoaa mittaamattoman syvään 

kuiluun, kun hän näkee vaimonsa itkevän rakkaidensa menettämistä, lasten olevan ilman ruokaa ja kodin 

olevan kurjuuden ja surun vallassa - valittaa, kauhistuu onnettomuudestaan, on epätoivoinen ja sen sijaan, 

että rukoilisi ja katuisi syyllisyyttään, kapinoi Minua vastaan sanoen: "Kuinka on mahdollista, että Jumala 

rankaisee minua tällä tavoin?"."kun taas Jumalallinen Henki itkee samoin lastensa tuskaa, ja Hänen 

kyyneleensä ovat rakkauden, anteeksiannon ja elämän verta. 

21 Totisesti sanon teille, että ihmiskunnan saavuttaman kehityksen vuoksi sen tilanteen parantuminen 

ei riipu ainoastaan minun armostani. Hän on itsensä uhri, ei minun rangaistukseni uhri. Sillä minun lakini 

ja minun valoni loistavat jokaisessa hengessä. 

Oikeuteni tulee alas repimään jokaisen rikkaruohon juurineen pois, ja jopa luonnonvoimat paljastuvat 

tämän oikeuden toteuttajiksi. Silloin näyttää siltä, että kaikki juonittelee ihmisen tuhoamiseksi, vaikka 

tarkoituksena on vain hänen puhdistumisensa. 

Mutta jotkut hämmentyvät ja sanovat: "Jos meidän täytyy kärsiä niin paljon kipua - miksi me 

ylipäätään tulemme tähän maailmaan?" ottamatta huomioon, että kipu ja synti eivät tule minulta. 

Ihminen on vastuussa siitä, että hän on tietämätön siitä, mitä oikeudenmukaisuus on ja mitä sovitus on. 

Siksi hän ensin kapinoi ja sitten pilkkaa. Ainoastaan se, joka on tutkinut opetuksiani ja noudattaa lakiani, 

ei voi enää syyttää Isäänsä syyllisyydestä. 

22 Henkisielu on kipinä, joka on lähtöisin Jumalallisesta Hengestä ja jota koetellaan erilaisten 

maallisten ruumiiden avulla. Koska olette jo saavuttaneet kehityksen, on mahdollista, että henkinen 

viestini saavuttaa teidät suoraan tällä hetkellä ja että se ymmärretään. 

Koska kaikki kehittyy, on vain luonnollista, että myös te kehityttekin. Miten on mahdollista, että te 

edelleen käsitätte Jumalanne niin rajoitetusti kuin esi-isänne käsittivät Hänet? Ette pysty enää elämään ja 

ajattelemaan kuten ne, jotka työskentelivät niiden riittien ja määräysten mukaan, joita heidän oli pakko 

noudattaa. Ette enää pysty pitämään itseänne kypsymättöminä, kuten he, käsittelemään sitä, mikä on 

hengellistä. 

23 Vaikka ennen ihmiset yrittivät löytää pelastuksensa aineellisten kirkkojen pystyttämisen kautta ja 

pyrkivät puhdistamaan sielunsa harjoittamalla ulkoisia palvontamuotoja, teidän ei pitäisi enää jäädä 

tuohon fanaattisuuden ja tietämättömyyden pysähtyneisyyteen. Sillä silloin kykynne ymmärtää ja katsella 

Jumalanne suuruutta heikkenisivät olemuksessanne. 

24 Olen sanonut teille: Keskittykää sydämenne sisimpään, jotta voitte nähdä äärettömän ja 

käsittämättömän - ei ruumiin silmillä vaan hengen silmillä. Silloin, kun otatte huomioon sen suuren 

armon, jonka olette saaneet armostani, ette enää tunne tarvetta osoittaa kiitollisuuttanne aineellisilla 

lahjoilla. 

25 Tunteesi ja rakkauden tekosi ovat paras ja arvokkain antinne. 

26 Jos haluat saavuttaa taivasten valtakunnan, luo kirja, joka on kirjoitettu hyvistä teoistasi. Silloin 

olette ainoat, jotka ovat vastuussa itsestänne, ettekä enää siirrä vastuutanne muille ihmisille. 

27 Sen jälkeen kun olen näyttänyt teille tien, joka on sama kuin se, jonka olen viitoittanut teille 

menneinä aikoina ja joka on luja perusta tulevaisuudellenne, teidän on varottava säätämästä uusia lakeja 

tai käskyjä, jotka saattaisivat näyttää uusilta opetuksilta, sillä ne etäännyttäisivät ihmiset Sanani 

merkityksestä. 

28 En taistele mitään uskonnollista yhteisöä vastaan, jokainen niistä on vastuussa itsestään. Korostan 

vain sitä, mikä on täydellistä. Kuka tahansa, joka haluaa täydellistää itsensä, seuratkaa minua. 

29 Vuodatin vereni opettaakseni teitä voittamaan pelastuksen. Lähestyy hetki, jolloin tekin 

koettelemuksen hetkellä ymmärrätte, miten oikeassa Jeesuksen sanat olivat. 

30 Minun valoni paljastuu niiden ihmisjoukkojen hengessä, jotka ovat kokoontuneet näiden 

yksinkertaisten ja vähäpätöisten kokoontumispaikkojen varjoon, jotka ovat kuin puu väsyneelle vaeltajalle 

ja keidas aavikon ylittäjälle. Se valaisee ja lohduttaa heitä. 

31 Rakkaudessa, jolla annan teille anteeksi ja korjaan teitä, paljastan itseni. Kun sinä elit tahtosi 

mukaan ja rikoit jatkuvasti Isää, en katkaissut tuon syntisen olemassaolon lankaa, en kieltänyt sinulta 

ilmaa tai leipää, en jättänyt sinua tuskiin enkä jättänyt valituksiasi huomiotta. Ja luonto ympäröi teitä 

edelleen hedelmällisyydellään, valollaan ja siunauksellaan. Näin teen itseni tunnetuksi ihmisille ja 
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ilmoitan itseni heille. Kukaan maan päällä ei voi rakastaa sinua tällä rakkaudella, eikä kukaan voi antaa 

sinulle anteeksi niin kuin minä. 

32 Sielunne on siemen, jota hoivaan ja parannan ikuisuudesta lähtien, kunnes se kantaa kauneimmat 

kukat ja täydellisimmät hedelmät. Kuinka voisin antaa sinun kuolla tai hylätä sinut myrskyjen väkivallan 

armoille?  

33 Kuinka hylätä teidät matkallanne, kun Minä olen ainoa, joka tuntee kaikkien luotujen kohtalon? 

34 Paljastan teille monia asioita, jotta oppisitte matkallanne kuulemaan valituksen, joka ei kulje 

huuliltanne, löytämään surun, joka kätkeytyy hymyn taakse, ja parantamaan sairaudet, joihin tiede ei löydä 

helpotusta. 

35 Tänään, kun hädänalaiset kulkevat tielläsi, anna heille jotakin siitä, mitä olet saanut. Mutta älkää 

tuhlatko aikaa, etteivät ikuisuuden kellot yllätä teitä ja kutsu teitä "hengelliseen laaksoon". Sillä katuisit 

katkerasti menetettyä tilaisuutta. 

36 Hanki sielullesi rauha jo nyt. 

37 Opetuslapset, monesti sanani on ollut tuomitseva teidän keskuudessanne. Mutta sen ytimessä olette 

löytäneet sen hedelmän makean maun, joka on nostanut teidät uudistumaan tänä aikana. 

38 Olen vaatinut teitä ankarasti tilille, kun olette itsepäisesti pysyneet synnissä. Mutta pian saitte 

selville Isänne aikomuksen, joka on pelastaa teidät. Ja niin "lihan" kuriton luonne on vähitellen väistynyt 

hengellisyyden tieltä. 

39 Ihmiset antavat vain vähän todisteita tai merkkejä rakkaudesta, jolla olen antanut teille elämän. 

Kaikista inhimillisistä tunteista eniten jumalallista rakkautta muistuttava on äidinrakkaus, sillä siinä on 

epäitsekkyyttä, itsensä kieltämistä ja halua tehdä lapsi onnelliseksi, vaikka se merkitsisi uhrauksia. 

40 Mutta rakkaus, joka muuttaa maailman, virtaa jälleen sydämistä. Tämä rakkaus inspiroi Pyhää 

Henkeäni, joka lähettää säteitään ihmiskuntaan herättääkseen sen syvästä unestaan, jotta se voi nauttia 

tästä uudesta päivästä, jolloin se herää hereillä aistiensa kanssa. 

41 Kaikkien, jotka haluavat seurata minua tänä aikana, on luovuttava jostakin, jotta he voivat seurata 

jälkiäni. Jotkut jättävät omaisuutensa, toiset unohtavat väärät rakkaussuhteet. Jotkut laskeutuvat korkeilta 

asuinsijoiltaan ja valtaistuimiltaan, kun taas toiset jättävät alttarinsa. 

42 Intohimot, turhamaisuudet, ohikiitävät ja järjettömät nautinnot jäävät jäljelle. 

43 Tulen himoitsemaan sieluasi, jota autan rakkaudellani pelastaakseni sen. En ole avannut Luvatun 

maan portteja, jotta ruumiisi voisi astua sisään. Tuo hohtavan valkoinen kaupunki on koti, joka odottaa 

kuin uusi vaate, jossa on kauneimmat juhlavaatteet, Voidellun saapumista, joka on voittanut sen 

ansioillaan ja voitoillaan elämän suurissa taisteluissa, ja tämä on teidän henkenne. 

44 Opetan teille, miten hankitte tarvittavat ansiot, jotta pääsette ikuiseen kotiin. Olen opettanut teitä 

rukoilemaan maailman puolesta sillä syvällä ja yksinkertaisella rukouksella, joka nousee luokseni kuin 

kukkien tuoksu. Olen antanut teille kykyjä ja hengellisiä lahjoja, jotta voitte harjoittaa laupeutta monin 

tavoin. Olen antanut teille hengellistä ja moraalista voimaa, jotta voitte elää iloisella rohkeudella ja 

kohdata koettelemukset. Olen vahvistanut teitä uudistumista ja parantumista koskevissa päätöksissänne, 

jotta voitte tuntea iloa siitä, että voitte kutsua itseänne opetuslapsikseni, ja tyydytystä siitä, että voitte 

levittää opetustani esimerkillänne. 

45 Sielusi on valmistautunut vastaanottamaan Läsnäoloni. Huomaan, että mitä enemmän aikaa kuluu, 

sitä vähemmän olette kiinnostuneita maallisesta elämästä ja sitä enemmän alatte olla kiinnostuneita 

hengellisestä tulevaisuudestanne. 

46 Kärsimykset ja onnettomuudet, joita kohtaat matkallasi, näet nyt pieninä kompastuskivinä, jotka 

vain hieman satuttavat jalkojasi, etkä ratkaisevina esteinä, jotka estävät sinua jatkamasta eteenpäin. 

Nykyään säästät nyyhkytyksen ja kyyneleet elämän suuriin kriiseihin. 

47 Armoni ohjaa teitä, ja teistä tulee yhä ymmärtäväisempiä. Ette ole enää niitä, jotka tyytyivät 

virkistäytymään kuunnellessaan Sanaani säilyttämättä siitä mitään ja jotka olivat tarkkaavaisia vain 

anoessaan Herralta aineellisia tavaroita. 

48 Nyt te tulette todellisina opetuslapsina, jotka kaipaavat Mestaria, ja sellaisina te löydätte Minut. 

Jos aiemmin sanoin teille: "Minä olen tie", tänään voin sanoa teille: "Minä olen taivaan tikkaat, joita pitkin 
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te nousette luokseni". Sillä nyt, Minun valossani, olette löytäneet tien nousta ylöspäin, lähestyä Minua ja 

puhua hengellisesti Mestarin kanssa rukouksen avulla. 

49 Löydätte minut nyt sisältänne, paikasta, jossa olen aina asunut siitä lähtien, kun olette olleet 

olemassa. Olette katsoneet sisimpäänne ja löytäneet pyhäkön, jossa on rakkauden alttari, nöyryyden uhri ja 

kynttilänjalka, jonka liekkiä kovimmatkin myrskyt eivät sammuta: usko. 

50 Sielusi on ollut henkisten tehtävien sanansaattaja ja kantaja. Ajan alusta lähtien sen kohtalona oli 

pelastaa ja siunata naapureitaan. 

51 Hänelle on kulunut aika, jolloin hän loi jumalansa kuvan voidakseen tuntea hänet lähellään, 

koskettaa häntä, pohtia häntä ja puhua hänelle. 

52 Olette jo pitkään kääntäneet selkänne näille kuville, hahmoille ja symboleille, koska olette 

ymmärtäneet, että kannatte sisällänne Luojan todellista kuvaa, koska teillä on jotakin jokaisesta 

jumaluuden kyvystä ja ominaisuudesta, kuten elämästä, rakkaudesta, hengestä, tahdosta, järjen voimasta ja 

hengellisestä ikuisuudesta. 

53 Tänä aikana sielunne ymmärtää ja rakastaa minua, ja minut otetaan myös esimerkkinä. Minun 

valoni paljastaa nyt kaiken sen, mikä oli ihmisille epäselvää ja käsittämätöntä. 

54 Olen puhunut teille älykkyytenne kautta, jolloin jumalallisen säteilyni valo on välittynyt 

ihmissanaan. Mutta tietäkää, että kun äänen kantaja ja yleisö ovat valmistautuneet vastaanottamaan Minut, 

olen paljastanut itseni jumalallisessa olemuksessa. Mutta kun lapseni eivät osanneet nousta eivätkä 

valmistelleet pyhäkköä Minulle, jumalallinen säde jäi leijumaan sielujen yläpuolelle tunkeutumatta niihin 

täysin. 

55 Paljastan ja opetan teille vielä monia asioita näinä viimeisinä aikoina. Perintöni tulee olemaan 

suuri. Salaisessa aarrekammiossani on vielä paljon sellaista, joka on tarkoitettu kaikille. Kaikki teistä eivät 

saavuta samaa ymmärryksen astetta, vaikka olisittekin merkittyjen joukossa, koska jotkut ovat 

korkeammalla tasolla kuin toiset. Kun ymmärrätte tämän, älkää yrittäkö työntää ketään. Ole ystävällinen ja 

mukautuva ja auta kaikkia heidän tehtävässään. 

56 Valmistaudutte parhaillaan koettelemuksiin, joita tulee odottamattomassa muodossa. Teillä on 

ollut viitteitä siitä, mitä ne tulevat olemaan symbolisella tavalla profeetallisten unien ja hengellisten 

näkyjen kautta. Katsokaa ja rukoilkaa, sillä minä varoitan teitä. 

57 Tunnet itsesi kelvottomaksi ja epäkypsäksi Työni ja oman kohtalosi edessä. Mutta totisesti sanon 

teille, että kaikki epätäydellisyytenne karheudet tasoitetaan niiden koettelemusten taltalla, jotka ilmoitan 

teille. 

58 Kaikki puhuu minusta, ja puhun teille kaikkien luonnon ilmenemismuotojen kautta. Kutsut, joita ei 

ole aiemmin kuultu, kuullaan ja ymmärretään. 

Koko luomakunta joutuu myllerrykseen, vapisee ja järkkyy todistaakseen, että jumalallinen oikeus on 

läsnä maailmankaikkeudessa. Mutta sen jälkeen, kun heidät on tuomittu, ihmiset palaavat totuttuihin 

tapoihinsa, mutta he ovat ottaneet askeleen kohti täydellisyyttä. Se on tämän ihmiskunnan herääminen ja 

uudelleensyntyminen. 

59 Hyveen valo voi loistaa tässä maailmassa ilman, että kukaan sammuttaa sitä. Järki voittaa, eikä 

rakkaus ole enää pelkkä sana, vaan siitä tulee teko. Isännät ja palvelijat katoavat vähitellen. Minulla on 

opetuslapsiani kaikkialla maan päällä, ja he ovat valkeus, rauha ja ilmestys kansoille. 

60 Tämä maailma, josta on tullut eripuraa ihmisten vallan tavoittelun ja itsekkyyden vuoksi, tulee 

lopulta kaikkien yhteiseksi ilman, että kaikki ovat sen omistajia. Sillä kun kaiken luodun omistaja kutsuu 

teidät pois, te jätätte mielellänne kaiken omaisuutenne taaksenne. 

61 Ihmiskunta valmistautuu nyt näihin tuleviin valon aikoihin. Jos joudutte vaikeaan 

koettelemukseen, älkää vaipuko epätoivoon älkääkä varsinkaan pilkatko. Rukoilkaa, "katselkaa" ja 

pysykää sinnikkäästi. Jumalanpilkkaa, kirouksia ja kirouksia tulee tietämättömien suusta, joille teidän 

tulisi antaa anteeksi ja kehottaa heitä nousemaan ylös. 

Silloin, kun ihmisten epätoivon keskellä tulee hiljaisuus, te puhutte ja tulette kuulluksi. Silloin näette, 

kuinka ne, jotka ovat eksyneet niin kauas Minusta ja herjanneet Minua, löytävät anteeksiannon 

katumuksensa tuloksena, kuten vertauksen Tuhlaajapoika. Mutta sitten ette saa yllättyä, kun näette, että 
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rangaistuksen sijasta heille on annettu anteeksi ja heitä on hyväilty. Pikemminkin itkette ilosta, kun näette 

rauhan ja rakkauden juhlan maailmassa. 

62 Kun ihmiskunnan sydämestä Pyhän Hengen temppeli nousee äärettömyyteen, heidän 

keskuudessaan ilmestyy uusia ilmestyksiä, jotka ovat sitä suurempia, mitä enemmän sielut kehittyvät 

ylöspäin. 

63 Nyt yritän yhdistää kaikki ne, jotka kuulevat minua eri kokoontumispaikoissa. Ette ole yhdistyneet, 

koska ette ole ymmärtäneet Minua. Kun tämä tapahtuu, te tulette rakastamaan toisianne, ja kun rakastatte 

toisianne, lyötte kuin yksi sydän. 

64 Ymmärryksen puute johtuu siitä, että ymmärryksenne on pinnallinen ja heikko, ja olette aina 

huolissanne maan tavaroista. Olet tyytyväinen ensimmäiseen, mitä saat, eli hieman sydämen rauhaa, 

vankan katon, hieman fyysistä terveyttä, sukulaistesi lämpöä ja kourallisen rahaa. 

65 En käske teitä hylkäämään maan tavaroita, mutta en myöskään käske teitä pitämään niitä 

parempina kuin Pyhän Hengen lahjoja. 

66 Etsikää minun tavallani sielunne kehitystä ylöspäin, mutta välttäkää maallista imartelua ja 

kunnianosoituksia. Tietäkää, että teidän keskuudessanne ei korosteta nimiä vaan koko kansan tekoja. 

Hyvän siemenen kylväneen muistoa kunnioitetaan ja siunataan, ja hänen esimerkkinsä on oltava 

esikuvana. Tämä on hänen ainoa muistomerkkinsä maan päällä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 243 
1 Rakkauteni tuli laskeutuu luoksesi lämmittämään sydäntäsi ja sytyttämään sielussasi palavan 

liekin. Sillä lamppu, joka valaisee teitä sisäisesti, on joissakin sammunut, kun taas toisissa se on jo 

sammunut, ja he esittävät Minulle vain tietämätöntä epävarmuutta. Mutta valoni loistaa teissä kaikissa 

tällä hetkellä. 

2 Miksi perääntyä tai viivytellä aloittamallamme tiellä? Eteenpäin, opetuslapset! 

3 Ihmiskunta odottaa jo sanansaattajiani, Hyvän uutisen tuojia. Nämä lähettiläät olette te, läsnäoloni 

ja sanani todistajat kolmannella aikakaudella. Pystyvätkö ihmiset tavoittamaan Minut eri uskontojen 

kautta? Kerron teille vain, että ihmiskunnan ylöspäin suuntautuvalle kehitykselle on vain yksi tie, ja se on 

se, jonka näytin teille ensimmäisellä aikakaudella laissani - tie, joka sinetöitiin verelläni toisella 

aikakaudella ja jota Pyhä Henkeni valaisee tänä aikana. 

4 Koko lakini tiivistyy kahteen käskyyn: Jumalan ja lähimmäisen rakkauteen. Tämä on oikea tapa. 

5 Uskonnot ovat pieniä sivuteitä, jotka johdattavat sielut oikealle polulle, jota pitkin he voivat nousta 

askel askeleelta, kunnes he tulevat luokseni. Niin kauan kuin ihmiset maan päällä tunnustavat eri 

uskontoja, he ovat jakautuneita. Mutta kun he ovat rakkauden ja totuuden tiellä, he yhdistyvät, heistä tulee 

yhtä tuon ainoan valon kanssa, sillä on vain yksi totuus. 

6 Mutta kulkijat, maan pyhiinvaeltajat, ovat pysähtyneet ja nukkuvat. Rakkaus ja totuus ovat 

poistuneet sydämistä Siksi olen puhunut teille ja valmistanut sanansaattajia herättämään ja nostamaan 

rakkaudella ja armolla ne, jotka ovat eksyksissä tai väsyneitä, ennen kuin luonnonvoimat päästetään 

valloilleen ja jotka omistautuvat komentavilla huudoillaan sielujen, tunteiden ja älyjen 

herättämistehtävään. 

7 Hengen opetusta vastaan nousevat heidän vihollisensa, jotka tarttuvat parhaisiin aseisiinsa, 

käyttävät kaikkea voimaansa ja etsivät todistuksia tätä ilmoitusta vastaan. Mutta totisesti minä sanon teille, 

että mikään ihmisvoima ei voi sammuttaa valoa, joka on noussut tänä aikana, aivan kuten ihmiset eivät 

voineet tuolloin vaientaa Kristuksen ääntä, eivät edes teloituksella Golgatalla, koska heidän siellä 

vuodattamansa veri puhui ikuisesti. 

8 Älkää pelätkö, että teitä kutsutaan huijareiksi tai velhoiksi. Kaikki nämä loukkaukset heitettiin 

myös Mestarillenne, ja uskottomat ja kadotukseen tuomitut nimittivät profeettojani ja apostoleitani 

samoin. Mutta kun Herran ja hänen omiensa totuus voitti, ne, jotka pilkkasivat eniten, olivat sen jälkeen 

kaikkein katuvaisimpia ja innokkaimpia, kuten Paavali. 

9 Kolmannen aikakauden apostoliseurassani on myös se nainen, joka seurasi Mestaria kärsimyksen 

tiellä puisen ristin juurelle, kuuli solvauksia ja kesti pilkan. Nyt kolmannella aikakaudella hän on ollut 

uskollinen "työntekijä", vahva sielu ja sotilas taistelussa. Siksi olen antanut hänelle paikan pöydässäni tänä 

aikana. Sillä apostolin arvo perustuu sieluun, sukupuoleen katsomatta. 

10 Tehkää yhteistyötä ja kulkekaa totuuden tietä, kunnes saavutte luvattuun maahan. 

11 Nyt on Israelin aika jatkaa työtään nöyrästi, ilman että se tekee rakkauden tekojaan tunnetuksi. 

Vasen käsi ei saa tietää, mitä oikea käsi tekee. Herran opetuslapsena olemisella ei saa kerskua eikä 

imartelua saa hakea. Jos tätä noudatetaan, hengelliset joukot yhdistyvät todellisiksi armeijoiksi 

muodostaakseen yhden tahdon, yhden rintaman, jonka taistelu tähtää tietämättömyyden, synnin ja 

uskonnollisen fanaattisuuden torjumiseen. 

12 Tämä kansa, tämä ihmisten ja henkiolentojen armeija, tulee olemaan tämän työn vartijoita tulevina 

aikoina, jotta opetusta ja lakia ei väärennettäisi ja jotta ihminen lakkaisi taistelemasta totuutta vastaan. 

13 Opetukseni varjossa ei pystytetä valtaistuimia, joilta kirkastetut ihmiset voisivat hallita 

lähimmäistensä sieluja. Ketään ei kruunata eikä peitetä purppuravaipalla yrittäen ottaa Herran paikkaa, 

eivätkä tunnustajat ilmesty tuomitsemaan, antamaan anteeksi, tuomitsemaan tai antamaan tuomioita 

ihmisten teoista. Minä yksin kykenen tuomitsemaan sielun oikeudenmukaiselta ja täydelliseltä 

tuomarinistuimelta. 

14 Voin lähettää ihmisiä korjaamaan, opettamaan ja ohjaamaan, mutta en lähetä ketään tuomitsemaan 

ja rankaisemaan. Olen lähettänyt miehiä, jotka ovat olleet ihmisten paimenia, mutta eivät herroja tai isiä. 

Ainoa Isä Hengen mukaan olen Minä.  
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15 Spiritualisoituminen tunkeutuu sieluunne ja siirtyy tuleville sukupolville, jotka löytävät kehostaan 

halukkaan välineen omantunnon sanelulle ja suuren kirkkauden vastaanottaa jumalallisia inspiraatioita. 

Näistä sukupolvista syntyy suuria hengellisen opetuksen opettajia ja myös suuria tiedemiehiä, joilla on 

kirkas mieli ja korkea älykkyys. Tulee olemaan patriarkkoja, jotka ovat esimerkillisiä moraalissaan ja 

hyveellisyydessään, ja ilmestyy profeettoja ja totuuden apostoleja. 

16 Kun käsken teitä valmistautumaan, se tapahtuu myös siksi, että voitte jättää lapsillenne todistajia 

kuuliaisuuden, hengellisyyden ja veljeyden esimerkistänne, rakkauden teoistanne lähimmäisiänne kohtaan. 

17 Silloin tulevat sukupolvet siunaavat ja muistavat nimesi ja rakastavat sinua kamppailusi jäljen, 

hyvien tekojesi ja jäljittelyn arvoisten esimerkkien vuoksi. Kuinka lapsenne eivät voi olla tunnistamatta 

teitä, kun te olette ne, jotka raivaatte tien ohdakkeista ja orjantappuroista, jotta he eivät satuttaisi itseään? 

Älkää siis kulkeko välinpitämättömästi polun esteiden yli poistamatta jalansijaa. Sillä ne, jotka tulevat 

perässäsi, moittisivat sinua joka kerta, kun he kohtaavat esteen tai orjantappuroita, ja jotkut kiroaisivat 

sinua. 

18 Teidän on täydellistettävä toimintatapanne opetuksessani, jotta ne, jotka tulevat teidän jälkeenne, 

näkisivät, että pystyitte täyttämään ja toteuttamaan sen, mikä monista tuntuisi mahdottomalta. Teidän on 

todistettava, että spiritismi ei ole fantasiaa eikä liian pitkälle kehitetty oppi, vaan että se ilmeni 

ihmiskunnan keskuudessa oikeaan aikaan, kun sielut kykenivät evoluutionsa ansiosta ymmärtämään ja 

harjoittamaan sitä. 

19 Nyt on aika, jolloin Elian henki loistaa koko maailmankaikkeudessa, valaisee kaikki maailmat, 

kaikki polut ja kaikki sielut, herättää ne, jotka nukkuvat, herättää kuolleet ja löytää valtavista 

ihmisjoukoista ne, jotka kuuluvat niihin 144 000 merkittyyn tai "sinetöityyn", joilla on ollut tehtävä 

Herralta ihmiskunnalle aikojen alusta lähtien. 

20 Niinpä minä olen muodostanut tämän kansan uudet suvut yhdessä leeviläisten ja sebulonilaisten 

suvun kanssa sieluista, jotka kuuluivat muinoin Israelin kahteentoista sukukuntaan ja joiden pöydässä 

istuvat ruubenilaisten sukukuntaan kuuluvat, hävittäen näin rajat, rajankäynnit ja jakolinjat. Tässä on 

jumalallista oikeudenmukaisuutta. 

21 Älkää pyrkikö parantamaan minkään kokoontumispaikan, edes omanne, mainetta. Työskennelkää 

niin, että lähimmäisenne tunnistaisivat ja kunnioittaisivat nimeäni ja opetustani. 

Kun puhun teille viimeisen kerran vuonna 1950, en ota vastaan ryhmiin tai kokoontumispaikkoihin 

jakautuneita ihmisiä. Otan vastaan kaikki "työntekijäni" kiinnittämättä huomiota siihen, mikä 

kokoontumispaikka toteutti opetukseni paremmin ja mikä oli se, joka ei osannut taipua tahtooni. 

22 En aio laskea, kuinka suuri tai pieni määrä "työntekijöitä" kussakin kokoontumispaikassa on. Otan 

vastaan jokaisesta sydämestä sen veron, ja kaikista niistä teen yhden sydämen, johon rakennan pyhäkköni. 

23 Elia on ollut tiellänne, ja hänen voimansa on tehnyt teistä voittajia taistelussa epäuskoisia, 

fanaatikkoja ja materialisteja vastaan. 

24 Hän yhdisti ihmiset ensimmäisellä kerralla, kun ne olivat erimielisyyksien jakamia. Ja nyt hän on 

yhdistänyt teidät jälleen hengellisesti rakkauden valoonsa. 

25 Muistakaa, että kansa oli tuohon aikaan jakautunut kahteen valtakuntaan, joista kymmenen heimoa 

kuului toiseen ja kaksi toiseen. Suurin osa oli langennut epäjumalanpalvelukseen ja tullut Baalin 

palvojiksi. Silloin Elia ilmestyi heidän keskuuteensa paljastaakseen kirkkauteni, olemassaoloni ja voimani 

pakanoiden edessä, ja hän puhui heille seuraavasti: "Minä, Elia, tulen Jehovan, teidän Jumalanne, nimeen, 

jonka te olette hylänneet ja jota vastaan te olette taistelleet ja jonka silmien eteen te olette pystyttäneet 

vääriä jumalia ja epäjumalia. Tulen kertomaan teille, että teidän on koeteltava heidän voimansa, ja minä 

puolestani vetoan Herrani Jehovan läsnäoloon ja siihen, että se, joka saa vastauksen, omistaa todellisen 

Jumalan." 

26 Baalin palvojat suostuivat tähän, pystyttivät polttouhrialttarin, vetosivat jumalaansa ja pyysivät 

häntä lähettämään heille tulta osoittaakseen olemassaolonsa ja voimansa. Päivien ja öiden ajan papit ja 

väkijoukko kutsuivat väärää jumalaansa tanssien ja juhlien, mutta polttouhrialttari pysyi ennallaan. 

Sitten Elia pystytti puupaalunsa alttarille, joka oli tehty kahdestatoista kivestä, jotka edustivat Jumalan 

kansan kahtatoista heimoa, huusi Jehovaa ja sanoi hänelle: "Herra, minä, sinun palvelijasi, pyydän sinua 

ilmoittamaan itsesi näille, jotka ovat hylänneet sinut, jotta he voisivat jälleen palvoa ja ylistää sinua." 



U 243 

17 

Silloin Isä ilmestyi ukkosmyrskyn keskellä, josta salama syöksyi profeetan polttouhrialttarille ja sytytti 

sen tuleen. 

Silloin epäjumalanpalvojat, harhaanjohdetut ja epäuskoiset ymmärsivät, että Elia oli todellisen Jumalan 

lähettiläs, tulen profeetta, jossa kaikki paha tuhoutuu ja jonka valolla pimeys valaistaan. 

27 Tämä on se, joka valmisteli tietä, jotta voisin tulla luoksenne - se, joka yhdisti tuolloin sielut, jotka 

kuuluivat kahteentoista heimoon, jotka ovat nykyään kuin lohkareita, tuodakseen uuteen polttouhriaikaan 

Jumaluuteni Universaalisen Säteen, koska olitte jälleen kerran jakautuneet ja jakautuneet. Mutta tämä valo 

palasi yhdistämään teidät ikuisesti. 

28 Tänään sanon teille: Tervetuloa kaikki, "ensimmäiset" ja "viimeiset", opetuslapset ja lapsioppilaat, 

innokkaat ja epäuskoiset. 

29 Valmistelen teitä kaikkia, sillä maailma tulee vaatimaan teiltä todisteita uudesta ilmestyksestäni. 

30 Maailmassa on monia uskonnollisia yhteisöjä, mutta mikään niistä ei yhdistä ihmisiä eikä saa heitä 

rakastamaan toisiaan. Henkinen opetukseni toteuttaa tämän työn. Turhaan maailma vastustaa tämän valon 

etenemistä. 

Kun opetuslapsieni vaino on kiivaimmillaan, luonnonvoimat päästetään valloilleen; mutta näiden 

työntekijöitteni rukoukset rauhoittavat ne, jotta maailma voi kokea todisteen valtuudesta, jonka olen 

antanut heille. 

31 Älkää nukkuko, ettette kauhistuisi maailman tuskan ja kaaoksen alla sen jälkeen, kun olen nostanut 

teidät kaiken tämän yläpuolelle. 

32 Älä tuhlaa tätä aikaa luottaen siihen, että toinen, parempi tulee. Sillä se hetki, joka on määrätty, 

tulee palaamaan "henkiseen laaksoon". Vaikka pyytäisitkin silloin elinaikasi pidentämistä, jotta voisit 

saattaa tehtäväsi päätökseen, tulet kohtaamaan Isän oikeudenmukaisuuden, joka kertoo sinulle, että tämä 

tilaisuus on ohi. 

33 Ymmärtäkää, että teidän tehtävänne on ottaa keskuuteenne vastaan väsynyt vaeltaja ja paheiden 

heikentämä syntinen, sillä teidän esimerkkinne, neuvonne ja opetuksenne kautta he löytävät 

uudistumisensa. 

34 En tule luoksenne tuomarina, sillä näen teidän tulevan luokseni toivoen lohdutusta maallisen 

kärsimyksen lievittämiseksi. Mutta minä opastan teitä, jotta voisitte tehdä lähimmäisillenne saman kuin 

minä olen tehnyt teille. Muista: Kun annoin teille tämän hengellisen perinnön, sanoin teille: antakaa 

lähimmäisillenne, tarvitseville. Sillä jos heidän vuokseen laiminlyötte rakkaitanne, minä pidän heistä 

huolta. 

35 Tätä opetusta ei pidä puolustaa murha-aseilla. Ainoat aseet, jotka olen antanut teille taistellaksenne 

sen puolesta, ovat valoa täynnä olevat sanat ja rakkauden teot. Se, joka käyttää näitä oikein, näkee, että 

pahat aikomukset ja hyökkäykset, jotka on kestetty ennen heitä, mitätöityvät. 

36 Jos yritätte kehottaa syntistä hyvyyteen, älkää tehkö sitä uhkailemalla häntä tuomiollani, 

luonnonvoimilla tai kivulla, jos hän ei uudistu, sillä näin herätätte hänessä vastenmielisyyttä opetustani 

kohtaan. Näytä todellinen Jumala, joka on täynnä rakkautta, armoa ja anteeksiantoa. 

37 Mutta te ette ole ainoat, joihin Pyhän Hengen valo on tulvinut tällä kolmannella aikakaudella. 

Tämä valo on jokaisen ihmisolennon sisällä ja yläpuolella, jokaisen sielun sisällä. Aivan kuten tämä aika 

on osoittautunut teille arvokkaaksi tilaisuudeksi siirtyä ylöspäin, se on osoittautunut myös kaikkien 

uskonnollisten yhteisöjen papistolle, papeille ja pastoreille tilaisuudeksi korjata virheet ja täyttää Isän 

tahto. 

38 Pyrkikää olemaan Minulle mieluisia. Tätä varten teidän on oltava miellyttäviä kanssaihmisillenne. 

He kuulevat ilosanomaa tarkkaavaisesti, jos todistatte totuudestani todellisilla rakkauden teoilla. 

39 Vuoden 1950 jälkeen ette enää kuule sanaani tässä muodossa. Mutta olen jo opettanut teille, miten 

voitte käydä vuoropuhelua hengestä henkeen. Tehkää itsenne sen arvoisiksi kohottamalla opetuksiani ja 

harjoittamalla niitä hyvin. Ette jää ilman inspiraatioitani ja uusia paljastuksiani. 

40 Paikkoja, joissa tapaatte, ei pitäisi koristella koristeilla, koska yritätte miellyttää Jumalallista 

Henkeäni näillä koristeilla. Läsnäoloni tuntuu paremmin yksinkertaisuudessa ja yksinkertaisuudessa. 

41 Valmistan vahvoja ihmisiä, jotka ymmärtävät ja tulkitsevat opetustani puhtaalla tavalla, jotta he 

olisivat kannustimena kansanjoukoille ja jotta lapset näkisivät heissä hyvän esimerkin. Tämän kansan on 

oltava veljeyden, liiton ja yhteisymmärryksen siemeniä. 
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42 Tahtoni oli, että tämän ajanjakson päätteeksi, jolloin teen itseni tunnetuksi, muodostatte perheen, 

jossa toinen rakastaa toista - että toisen kipu tuntuu toisille, niin kuin se tuntuu oikeiden veljien ja sisarten 

kohdalla. Ymmärtäkää, että olette tulleet yhdestä ja samasta Isästä. Kun saavutat tämän ihanteen, voimasi 

on ylitsepääsemätön. 

43 Älä arvioi omien lahjojesi arvoa äläkä vertaa niitä veljiesi ja sisariesi lahjoihin. Älkää sanoko, että 

joillekin on annettu enemmän kuin toisille. Koska jokaiselle on annettu lahjansa ja tehtävänsä, jokainen 

luomakunta niittää vähitellen rakkautensa ja kestävyytensä hedelmiä, samoin kuin epäonnistumistensa ja 

harhautumistensa hedelmiä. Eri tehtävissä, joita suoritatte Työssäni, on oikeudenmukaisuutta, hyvitystä ja 

myös palkitsemista. Mutta kukaan ei tiedä, onko hän saanut sen aikaan ansioillaan vai velalla Herralleen. 

44 Opetukseni tulee olemaan unohtumaton sielullenne sekä maan päällä että "hengellisessä 

laaksossa". Nyt se ei enää koskaan kapinoi kehityspolullaan, ja koska se on yhteydessä Isäänsä, se pystyy 

aina kuulemaan Hänen äänensä. Sillä minä olen maailman valkeus, ja joka minun tyköni tulee, se ei 

hukkuisi. 

45 Minä sain aikaan ihmislihan ja sielun liiton. Näin loin ensimmäisen ihmisen, jolle paljastin lakini 

alusta alkaen useiden ilmoitusten kautta, jotta hän tunnistaisi rakkauden, jota hänen tulisi tuntea Herraansa 

ja lähimmäistään kohtaan. 

46 Opetukseni ovat saaneet ihmiskunnan tunnustamaan itsensä Isän tyttäreksi. Siksi sanon teille, että 

ihmisten välisillä sodilla ei ole mitään syytä olla olemassa. Sillä Luoja on antanut kaikille mahdollisuuden 

ajatella, tuntea ja ymmärtää. Mutta kaikki eivät ajattele hengessä, ja vielä vähemmän he arvostavat omaa 

sieluaan, koska he antavat maallisten intohimojensa viedä itsensä mukanaan. Ihmisen tulisi aina olla 

tietoinen siitä, että hän on osa Minua itseäni, että hänet on luotu "minun kuvakseni ja kaltaisekseni". 

47 Pian hän tietää, että hän on tullut tälle planeetalle useammin kuin kerran, mutta ei eksyäkseen tai 

hukkuakseen tälle planeetalle. Silloin hän ymmärtää, että ruumis, jota hän omistaa ja jota hän niin kovasti 

rakastaa, on vain sielun työkalu, jonka kanssa hän on yhdistynyt niin kauan kuin hän elää tässä 

maailmassa. 

48 Olette olleet todistajina tälle minun tulemukselleni, olette saaneet ilmestyksiäni ja opetuksiani, ja 

olette todistaneet ilmestyksiäni. 

49 Monille nämä opetukset ovat nykyään käsittämättömiä, ja kuitenkin - kun aika koittaa - he 

ymmärtävät ne Sanasi ja tekojesi kautta. Sanani valaisee ihmisten ajatukset, sen valo saavuttaa kaikki 

sielut ja johdattaa ne totuuden tielle, kääntää ne pois fanaattisuudesta, herättää ne ja saa ne kuulemaan 

henkensä äänen. 

50 Olen käyttänyt eri muotoja aikojen kuluessa tullakseni luoksenne, kunnes lopulta tein itsestäni 

ihmisen Jeesuksessa. Tapa, jolla olen kanssanne tänään, on korkein ja samalla syvällisin, koska tunnette, 

kosketatte ja kuulette Minut hengellisen kohotuksenne ja innoituksenne kautta. 

51 Tehdäkseni itseni tunnetuksi ihmisälyn kautta rajoitan itseni sen mukaan, kuinka vastaanottavainen 

on se, jonka kautta puhun, ja ne, jotka minua kuuntelevat. Jotkut, jotka kuulevat Minua, eivät ymmärrä 

Minua, kun taas toiset ymmärtävät Minua kuulematta Minua. Te, jotka olette tänään kuulleet Minua, olette 

kutsuttuja tässä kolmannessa aikakaudessa ottamaan askeleen kohti henkistymistä. 

Myös aikaisempina aikoina kansa nousi profeettojen kehotuksesta luopumaan 

epäjumalanpalveluksestaan. 

Te olette olleet perinteitä vaalivia ihmisiä tähän päivään asti. Mutta olemuksenne ytimessä olette 

odottaneet paluutani hylätäksenne hyödyttömät perinteet ja merkityksettömät riitit henkistymisen vuoksi, 

joka on nöyryyden, laupeuden ja rakkauden sisäinen kultti. 

52 Annan teille tämän viestin, joka teidän on välitettävä merten yli. Sanani ylittää vanhan mantereen 

ja saavuttaa jopa Israelin kansan, joka on heittäytynyt veljessotilaalliseen taisteluun palasesta maata 

tajuamatta sielunsa kurjuutta. 

Ette voi kuvitellakaan, millaisen koettelemuksen maailma käy läpi. Kaikki odottavat rauhaa, mutta se 

toteutuu vasta sitten, kun luonnonvoimat ovat todistaneet minusta. 

53 Ihmiset eivät enää tunne pelkoa oikeudenmukaisuuttani kohtaan. Sota on ollut julma, mutta 

ihmiskunta ei uusiudu. Kyse ei ole siitä, että rankaisen ihmisten synneistä sodalla. Jos 

oikeudenmukaisuuteni sallii sen, se johtuu siitä, että ihmisen on puhdistuttava. 
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54 Monet kutsuvat itseään "Jumalan lapsiksi", mutta hyvin harvat ovat niitä, jotka tunnistavat Hänet 

totuudessa, sillä teidän on etsittävä Jumaluuttani hengellä. Mutta jo nyt teidän keskuudessanne on 

heräämisen, elpymisen ja ylösnousemuksen aika. 

Kylvön jälkeen tulee sadonkorjuu, mutta se ei ole vain inhimillisen kehityksen tulos, vaan myös minun 

taivaallisen voimani työtä. Teidän on valmistauduttava ja annettava panoksenne, jotta uudet sukupolvet 

voivat kukoistaa ja kantaa hyvää hedelmää. Pitäkää huolta siitä, ettei uskonne heikkene, sillä vuoden 1950 

jälkeen teidän on todistettava opetukseni totuus ja julistettava sitä profeettoina. 

55 Opetuslapseni Johannes näki tapahtumat, jotka olivat tulossa. Jumalan käskystä hän näki, mitä oli 

tulossa, ja teki sen tiettäväksi ihmiskunnan pelastamiseksi. Hän näki, että merkityt pelastuivat. Sinä kuulut 

merkityille, etkä häviä, etkä myöskään niille, jotka turvautuvat sinuun viimeisenä keinona. 

56 Teidän huulenne ovat sanansaattajia, jotka tekevät sanani tunnetuksi ihmiskunnalle. 

57 Israelin kansa: Olen valmistanut teidät hoitamaan ja voitelemaan sairaita, lisäämään 

puutteenalaisten leipää ja tuomaan rauhaa lähimmäisillenne. 

58 Tänä päivänä minä tulen koettelemaan teidän siementänne ja sitä, mitä olette niittäneet, ja 

kysymään teiltä, miten olette kasvattaneet lapsenne ja valmistaneet tietä tuleville sukupolville. 

59 Etsitte joka hetki jälkiäni ja kysytte Minulta: "Miten minun pitäisi käyttäytyä tällä tai sillä 

kriittisellä hetkellä?" Sanon teille: Sanani opettaa kaiken tämän. Tutki sitä, ja löydät siitä etsimäsi 

ratkaisun. 

60 Kävelemäsi polku on kivinen. Mutta jokainen askel, jonka otatte, jokainen työ, jonka teette lakini 

puitteissa, tuo teidät lähemmäksi päämäärää, joka jokaisella spiritualistilla on. 

61 Velvollisuutesi hyvittää tekosi on suuri, ja näin ollen myös tuskasi on suuri. Mutta kun olet 

maksanut velkasi ja saanut pelastuksesi, ymmärrät, että kipu ei ollut turhaa ja että kohtalosi on 

oikeudenmukainen. 

62 Miksi ette ole palvelleet toisianne, niin kuin palvelija palvelee isäntäänsä?". Ymmärtäkää, että se, 

joka palvelee, ei ole vähäisempi, sillä hänen nöyryytensä korottaa häntä ja antaa hänelle arvokkuutta. 

Voitte täyttää kaikki antamani tehtävät. Kykysi ja voimasi riittävät tähän. 

Olen käskenyt teitä rakastamaan toisianne ja tekemään hyvää ilman omaa etua, olemaan odottamatta 

maksua lähimmäisiltänne, sillä kolikko ei ole hinta rakkaudestanne tai uhrauksestanne toisten puolesta. 

63 Antakaa toisillenne anteeksi, ja siten saatte helpotusta itsellenne ja sille, joka on tehnyt teille 

vääryyttä. Älkää kantako sielussanne vihan tai kaunan taakkaa; olkaa puhtaat sydämeltänne, ja silloin 

olette löytäneet rauhan salaisuuden ja tulette elämään totuuteni apostoleina. 

64 Tänä päivänä muistat ihmisiä, jotka kuuluivat sinulle maan päällä: vanhempia, lapsia tai sisaruksia. 

Mutta jotkut syyttävät Minua syvässä ahdistuksessaan, koska olen kutsunut heidät takaisin "hengelliseen 

laaksoon". Mutta minä sanon heille: Rakkauden siteet, jotka yhdistävät teitä, eivät ole katkenneet. Te 

kaikki elätte tässä maailmankaikkeudessa ja kuljette vaiheesta toiseen, kunnes saavutatte lopullisen 

määränpään, ja sieltä löydätte itsenne. Ne olennot, joiden puolesta pyydätte Minulta, eivät ole kuolleet, 

vaan he ovat elossa, ja heidän sieluissaan on suurempi selkeys kuin teissä. He ovat valaistuneita, ja 

kaukana siitä, että olisitte menettäneet heidät, he ovat teille sauva ja lohtu kärsimyksissä, esirukoilijoita ja 

suojelijoita. Liittykää heihin, sillä he ovat liittyneet minuun rakkauden ja Hengen kautta. He eivät kärsi ja 

ovat tyytyväisiä, koska he kehittyvät ja täydellistävät itseään tullakseen luokseni. 

65 Maria, sinun Puolustajasi, lähettää äidillisen rakkautensa, sielunvoimansa ja rauhansa maailman 

ylle. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 244 
1 Rakkauteni ja laupeuteni on teidän keskuudessanne, te rakas Israelin kansa. 

2 Miehet ja naiset, jotka kumarratte niskojanne Isän läsnäolon edessä: siunaan teitä, Jumalan valitun 

kansan sielut Kolmen Ajan aikana, jotka tänään avaatte jälleen kerran silmänne nähdäksenne minun 

läsnäoloni ja valoni. Olkaa siunattuja! 

3 Tunkeudu Sanani ytimeen: Kristus paljastaa itsensä nimenomaan inhimillisen ymmärryksen kyvyn 

kautta antaakseen sinulle opetusta. Mutta minä sanon teille: Aina kun hän on antanut sinulle sanansa, 

Jehova Isä ja Pyhä Henki ovat olleet mukana. Älkää etsikö Jumalallisessa Hengessäni kolmea persoonaa, 

vaan yhtä Luoja-Henkeä, yhtä Isää, joka on tullut luoksenne kolmena eri aikana ja ilmestysvaiheessa. 

4 Totisesti minä sanon teille: Kuinka paljon teologit ovatkaan sekoittaneet ihmiskuntaa! Mutta annan 

teille valoni pelastaakseni teidät, lunastaakseni teidät ja kohottaakseni teitä kertoakseni teille 

totuudenmukaisesti, että mielenne ei paljasta näitä tietoja hengelle, vaan että henki paljastaa hengellisen ja 

jumalallisen tiedon ihmismielelle. Siksi Herranne sanoo teille: Se eivät ole teologit, vaan spiritualistit, 

Pyhän Hengen todelliset opetuslapset - sielut, jotka oppivat olemaan yhteydessä Jumalalliseen Henkeen 

kuullakseen ääneni ja tunteakseen Herranne hellyyttä, rohkaisua ja kutsua. 

5 Siksi olen tällä hetkellä rajoittanut itseni yhteen ainoaan valonsäteeseen tehdäkseni itseni 

tunnetuksi teille yhden ainoan ymmärryksen kyvyn kautta. Puhun teille Isänä oman "Sanani" kautta, josta 

tuli ihminen toisella aikakaudella yhdessä Pyhän Henkeni kanssa, joka on aina ollut minussa. Sillä minä 

itse olen se, josta te kaikki olette lähtöisin. Tunne todellinen Jumalallinen Kolminaisuus etsimällä yhtä 

Henkeä, yhtä olemusta ja yhtä Isän rakkautta. 

6 Olette astuneet Pyhän Hengen kehityksen, ilmenemisen ja ilmestymisen aikaan, ja jokainen 

ilmestykseni herättää ihmiset ja saa heidät pohtimaan. Tulee hämmennyksen hetkiä, jolloin sanotte: "Isä, 

järki on aina sinussa, totuus olet sinä, ja olen aina pieni lapsi sinun läsnäollessasi." 

7 Otan teidät vastaan tänä muistopäivänä; mutta perinne, joka vielä on olemassa kanssanne, sammuu 

tulevina aikoina, eikä Jumaluuden ja henkimaailman tuloa enää muisteta yhtenä päivänä. Haluan, että 

olette aina yhteydessä minuun ja veljiinne ja sisaruksiinne. 

8 Ensimmäisellä aikakaudella toit Minulle pelon eikä rakkauden kultin Minua kohtaan, joka syntyi 

vain olemuksesi maallisesta osasta. Sillä te ette olleet vielä löytäneet Isän sydämestä Hänen ääretöntä ja 

täydellistä rakkauttaan luotujaan kohtaan ja näitte minussa vain armottoman, tiukan ja 

oikeudenmukaisuutta vaativan Isän. Omistitte lakini ja tottelitte niitä pelosta oikeudenmukaisuuttani 

kohtaan, ja odotin aikaa, jolloin tunnustaisitte minut rakastetuksi Isäksi ettekä pelätyksi Isäksi. 

Mutta vaikka annoin teille suuria todisteita rakkaudestani, lämmöstäni ja hellyydestäni, te pelkäsitte 

edelleen Jehovan oikeutta. Pelkäsit edelleen omantuntosi ääntä, jonka kautta Isä puhui sinulle lakkaamatta. 

Tuona sielun valmistautumisen ja heräämisen aikana, kun aloitte ottaa ensimmäiset vakaat askeleet 

tiellä, joka johtaisi henkenne Minun luokseni, sain teidät ymmärtämään, että ei ollut Minun Tahtoni, että 

ottaisitte yhteyttä edesmenneiden sieluihin, koska ette olleet vielä valmistautuneet siihen ettekä olisi 

käyttäneet tuota armoa hyväksenne. Henkimaailma ja te ette olleet riittävän valmistautuneita ottamaan 

yhteyttä toisiinne. Mutta aavistus siitä oli jo olemassa, samoin kuin mahdollisuus ja armo. Tästä lähtien 

maailmaan ilmestyi ihmisiä, jotka etsivät yhteyttä henkisiin olentoihin. 

9 Kiellon ei pitäisi olla voimassa ikuisesti. Kuinka Isä, joka rakastaa lapsiaan niin paljon, voisi itse 

kieltää yhteydenpidon heidän välillään? Kuinka Jumalallisen Henkeni pitäisi pystyttää esteitä ja 

ylitsepääsemättömiä etäisyyksiä veljien ja sisarten välille, jotka etsivät toisiaan kiihkeästi ja rakkaudella? 

Nyt ei vain ollut vielä oikea aika, ja siksi säästin sinut. Mutta äärettömässä rakkaudessani ihmistä kohtaan, 

omaa ruumiillistunutta sieluanne kohtaan, tulin ihmiseksi, ilmoitin tämän teille profeetallisesti etukäteen ja 

ilmoitin siitä teille, jotta tulemiseni ei olisi yllätys ja jotta voisin löytää teidät katsomassa ja rukoilemassa 

läsnäoloani odottaen. 

10 Täytin lupaukseni ja ruumiillistin henkeni. Synnyin ihmiseksi ja asuin keskuudessanne elääkseni, 

kasvaakseni ja kuollakseni, ja sinä aikana, jolloin minä, Isänne, olin ihminen, annoin teille ilmentymiä, 

oppitunteja ja opetuksia, jotka olivat täynnä henkisyyttä. Annoin hengellenne monia ilmestyksiä, jotka 

täyttivät jotkut valolla ja jotka toiset olivat hämmentyneitä. 
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11 Valmistelin teitä tulemuksellani toisella aikakaudella, jotta nostaisitte katseenne ja tarkastelisitte 

valtakuntaani lähempää - jotta tuona aikana sielunne tuntisi, että taivaan valtakunta on tulossa yhä 

lähemmäksi. 

Tuolloin tapasin ihmisten keskuudessa suuria legioonia näkymättömiä sieluja, joihin te ette voi koskea 

ja jotka olivat edelleen saavuttamaton mysteeri omille sieluillenne - se elämä, joka sekoittui ja kutoutui 

keskuudessanne. Paljastin sen teille, paljastin noiden ilmenemismuotojen salaisuuden ja osoitin teologille 

ja tiedemiehelle, että ilmestykseni oli hänen löytöjään ja sanojaan parempi. 

12 Paransin tieteen hylkäämät sairaat, koska heidän sairautensa olivat yliluonnollisia, koska ne olivat 

luonteeltaan hengellisiä. Vapautin riivatut hämmentyneiden sielujen suurista legioonista, ja ne, jotka 

uskoivat Minuun, nousivat ja ylistivät nimeäni ja tunnustivat voimani. Ne, jotka eivät uskoneet Minuun, 

tuomitsivat Minut ja pitivät näitä voiman todisteita pahana ja pitivät Minua mustana taikurina. 

Avasin ihmiskunnalle oven valoon, jotta ymmärtäisitte, ettei sielulle ole etäisyyksiä, ja sillä hetkellä, 

kun kuolin ihmisenä, Henkeni herätti haudoissaan asuvat sielut. Minä sain heidät nousemaan haudoistaan 

kuin Lasarus ja lähetin heidät keskuuteenne todistamaan heidän läsnäolostaan ja olemassaolostaan. 

13 Silmänne näkivät heidät ja sydämenne tunsivat heidät hyvin lähellä, koska annoin heille uuden 

elämän tuona koettelemuksen hetkenä, jotta he todistaisivat sielun loistavaa elämää, ikuista elämää 

tuonpuoleisessa, joka odottaa teitä kaikkia. 

Tahtoni oli myös se, että sen jälkeen, kun Ruumiini oli ollut maan sisällä, se palaisi luoksenne 

Jeesuksen muodossa paljastaakseen Minut yhä uudelleen silmienne edessä, jättäen ikuisesti auki oven, 

joka yhdistää "hengellisen laakson" siihen, jossa tällä hetkellä asutte, ja antaakseen siten sieluille pääsyn 

siunattuun ja luvattuun valtakuntaani, jotta he näkisivät, että tämä Isän rakkauden, Pyhän Hengen, ovi on 

aina avoinna kaikille - että tuo ovi, joka oli suljettu vain joksikin aikaa, koska teidän sielunne eivät 

kyenneet ylittämään sen kynnystä, oli avattu Herran armosta. Siitä hetkestä lähtien ihmisen sielu heräsi 

hengelliseen kommunikaatioon. 

14 Mutta vielä ei ollut aika, jolloin hengellisten ilmoitusten täydellinen ymmärtäminen oli 

mahdollista. Mutta näiden jumalallisten opetusten kaipuu alkoi levitä ihmiskuntaan, ja toisen aikakauden 

eri sukupolvien ihmiset alkoivat etsiä innokkaasti tuonpuoleista hyödyntäen keskuudessaan piileviä kykyjä 

ja lahjoja, ja näin he vähitellen löysivät tien, joka johti heidät "Henkiseen Valkeuteen". 

15 Ihmiset kokivat monia esteitä ja pettymyksiä, työssäni ja henkisessä maailmassani tehtiin monia 

häpäisyjä. Mutta Isä antoi kaiken anteeksi, koska Hän näki tämän maan asuttaneiden sielujen kaipuun 

päästä ajatustenvaihtoon hengellisten veljiensä ja sisartensa kanssa. Mutta samalla kun osa ihmiskunnasta 

kaipasi näiden paljastusten löytämistä ja yhteydenpitoa tuonpuoleisen kanssa, toinen osa suhtautui 

hengelliseen yhteydenpitoon epäluuloisesti ja vastenmielisesti. 

16 Mutta kolmas aikakausi on alkanut keskuudessanne - aika, jolloin minä, teidän Jumalanne itse, 

sama Isä, joka tuli lakina ensimmäisellä aikakaudella, sama, joka tuli ihmiseksi levittääkseen sanaansa 

keskuudessanne, olen tullut Pyhänä Henkenä - en tehdäkseni itseni aineellisesti kuultavaksi, kuten 

ensimmäisellä aikakaudella, enkä tullakseni ihmiseksi, kuten toisella aikakaudella, vaan valmistellakseni 

teitä ihmisälyn kautta ilmaisemalla itseni lyhyiksi ajanjaksoiksi voidakseni tehdä sen kanssanne sittemmin 

hengestä henkeen. Sillä nytkin, kun puhun Pyhänä Henkenä, Minun täytyi materialisoitua siinä määrin 

kuin tahtoni määräsi, kun puhuin ihmisen itsensä kautta. 

17 Pian edessänne nousee uusi aikakausi, Pyhän Hengen armon aika, jolloin löydätte Minut - ei 

riittien, ei kirkollisten seremonioiden eikä mielenlaadun avulla, vaan omassa sielussanne. 

18 Paljon aikaa on kulunut ja sen myötä koettelemuksia, kamppailua, sielunne kehitystä, ja nyt Pyhän 

Hengen aikana olette nousemassa ihmisinä, jotka kykenevät ymmärtämään Minua. 

19 Nyt ei ole enää aika kieltää yhteydenpitoa tuonpuoleiseen. Nyt ei ole enää se aika, jolloin vain 

valmistelen teitä ja annan lupauksia. Nyt on lupausteni täyttymisen aika - aika kertoa teille, että ette ole 

ainoastaan orjuuttaneet ruumistanne tässä maassa, vaan myös kahlinneet sieluanne aineellisiin tarpeisiin, 

vaikka todellinen kotinne on äärettömyys, on maailmankaikkeus, on loputon henkinen tila, jonka lahjoitan 

teille. Sillä ei ole väliä, että sielunne on juuri inkarnoitunut. Jo täältä käsin voitte valloittaa tilat; voitte olla 

kotona henkisessä maailmassa ja syleillä toisianne veljinä ja sisarina. 

20 Ennen kuin Valoni poisti rajat, se valmisti teidät, jotta voisitte olla yhteydessä Jumalalliseen 

Henkeeni sekä veljiinne ja sisariinne "henkisessä laaksossa". En nimittäin halua, että olette 
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tietämättömyyden lapsia, vaan että voitte trinitaarisen-marialaisen henkisen työni opetuslapsina astua 

tähän yhteyteen täydellisen puhtaina ja kohonneina. Vain se, joka ei osaa valmistautua, ei pysty pysymään 

sen sisällä. Se, joka on saastunut, ei myöskään pääse siihen autuaalliseen kommunikaatioon, josta puhun 

teille. Sillä olen jo sanonut teille, että mikään epäpuhdas ei saavuta Minua. 

21 Jos vain uteliaisuutenne saa teidät etsimään yhteyttä tuonpuoleiseen, ette löydä totuutta. Jos 

suuruudenhalu tai turhamaisuus johtaa teidät siihen, ette saa todellista ilmentymää. Jos kiusaukset 

eksyttävät sydämenne väärillä aikeilla tai itsekkäillä intresseillä, ette myöskään saa yhteyttä Pyhän 

Henkeni valoon. Vain teidän kunnioituksenne, puhdas rukouksenne, rakkautenne, armonne, hengellinen 

kohotuksenne saa aikaan sen ihmeen, että sielunne levittää siipensä, ylittää välit ja saavuttaa hengelliset 

kodit - sikäli kuin se on minun tahtoni. 

22 Tämä on se armo ja lohdutus, jonka Pyhä Henki antoi teille, jotta näkisitte yhden ja saman kodin ja 

vakuuttuisitte siitä, ettei kuolemaa eikä vieraantumista ole, ettei yksikään luoduistani kuole ikuisen elämän 

suhteen. Sillä tässä "Kolmannessa ajassa" voitte myös syleillä hengellisessä syleilyssä niitä olentoja, jotka 

ovat poistuneet tästä maallisesta elämästä ja jotka olette tunteneet, joita olette rakastaneet ja menettäneet 

tässä maailmassa, mutta ette ikuisuudessa. 

23 Monet teistä ovat saaneet yhteyden noihin olentoihin "työntekijöitteni" avulla. Mutta totisesti 

sanon teille, että tämä ei ole täydellinen tapa ottaa yhteyttä, ja lähestyy aika, jolloin ruumiillistuneet ja 

ruumiittomat sielut pystyvät kommunikoimaan keskenään hengestä henkeen ilman, että ne käyttävät enää 

mitään aineellisia tai inhimillisiä keinoja, nimittäin inspiraation, hengellisen hienovaraisuuden, 

ilmestyksen tai aavistuksen lahjan kautta. Henkesi silmät pystyvät havaitsemaan tuonpuoleisen läsnäolon, 

sitten sydämesi pystyy tuntemaan "henkisessä laaksossa" asuvien olentojen elämänilmaisut, ja silloin 

henkesi riemu sekä tietosi ja rakkautesi Isää kohtaan ovat suuria. 

24 Silloin tiedätte, mitä sielunne elämä on, kuka se on ja kuka se oli, kun tunnette itsenne näkemättä 

itseänne niin kapeissa rajoissa kuin ne, jotka vastaavat kehojanne. Sillä Isä sanoo teille: Vaikka ruumiinne 

aine on todellakin pientä - kuinka samankaltainen henkenne onkaan kuin Jumalallinen Henkeni! 

25 Puhun teille nykyhetken ja tulevaisuuden puolesta. Valmistelen ja herätän teitä sanallani tämän 

ilmestyksen kautta. Teidän on lähdettävä tekemään samaa muiden ihmisten kanssa puhumalla 

Jumalallisesta Työstäni - ei ainoastaan Kolmannesta Aikakaudesta. Sillä se, mitä olen opettanut ja 

paljastanut teille siinä, ei ole kaikki Minun Työni. Se, mitä opetin ja ilmoitin teille Ensimmäisessä ja 

Toisessa Aikakaudessa, on myös osa sitä, ja siksi teidän on tunnettava kaikkien Kolmen Aikakauden 

opetukset, jotta voisitte olla todellisia trinitaarisia. Sillä te olette olleet Isän kanssa kolmessa ajassa, Hänen 

kolmessa ilmestymisessään, Hänen kolmessa ilmoituksessaan. 

26 Valmistautukaa tällä tavoin, rakkaat ihmiset, jotta ette huomenna hämmentäisi ihmiskuntaa ja jotta 

ihmisten sydämessä, mielessä tai sielussa ei olisi yhtään kysymystä, joka jättäisi teidät vaiti, vaan jotta 

Henkeni valolla voisitte vastata tai valaista kaiken, ettekä jättäisi yhtäkään sielua hämmennykseen, vaan 

antaisitte kaikelle elämälle selityksen siihen, mitä ihminen on pitänyt salaisuuden, pimeyden tai 

epävarmuuden peittämänä. 

27 Olen valo, yksinkertaisuus ja totuus. Teidän ei ole enää aika nähdä salaisuuksia, joissa kaikki on 

selkeää. Paljastan viisauteni sielulle sen edetessä ylöspäin. Mitä enemmän se edistyy ja hengellistyy, sitä 

paremmin se ymmärtää ne paljastukset, joita se ei tiennyt, ja tällä tavoin sielunne nauttii ikuisesti niistä 

aina uusista oppitunneista, joita Jumalallinen Henkeni paljastaa teille. 

28 Teillä täällä tällä hetkellä on jo varmuus siitä, että olette asuneet maan päällä monta kertaa, koska 

uskotte sielun jälleensyntymiseen. Mutta tämä ilmestys, sellaisena kuin olen sen teille antanut, ravistelee 

maailmaa, aiheuttaa vallankumouksen ihmisten keskuudessa, ja sen myötä he saavat selityksen monille 

mysteereille ja rohkaisun sieluilleen, koska jälleensyntyminen on rakkauden laki ja se perustuu minun 

valooni. 

29 Te ette vielä tiedä, rakkaat ihmiset, kuinka monta kertaa olette olleet eri maallisissa ruumiissa tässä 

maailmassa. Vaikka "liha" etsii itseään ja kyseenalaistaa oman sielunsa, ette onnistu tarkastelemaan 

menneisyyttänne, menneitä elämiänne. Sillä minä, Isä, olen kieltänyt tämän tiedon, olen estänyt sieluanne 

löytämästä aiempia maanpäällisiä elämiään ihmiselämän aikana, koska tämä on edelleen keskuudessanne 

olevan Pyhän Hengen kielto. 
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Mutta valmistatte parhaillaan tulevia sukupolvia, joiden sielut ovat kehittyneet sielullisesti hyvin ja 

jotka nyt elävät vielä tuonpuoleisessa, jossa he puhdistavat itsensä ja kehittyvät ylöspäin tullakseen tälle 

planeetalle. Pyhä Henki antaa heille varmasti kyvyn muistaa aiemmat elämänsä, tuntea menneisyytensä, 

koska siitä on hyötyä heidän omalle sielulleen. 

Jos en ole myöntänyt tätä sinulle, se johtuu siitä, että kohtaan yhä heikkoutta sielussasi ja vielä 

enemmän maallisessa olemuksessasi, ja tiedän, että olisit epätoivoinen, jos katsoisit menneisyyteesi. Sillä, 

joka teki monia rikkomuksia ja loukkasi siten Isäänsä, ei olisi tarpeeksi voimaa kestää omantuntonsa 

katumusta ja moitteita. Ja se, joka oli tärkeä, täyttyisi turhamaisuudesta - se, joka oli merkityksetön, tuntisi 

itsensä nöyryytetyksi, ja hänen sydämessään nousisi kostonhimo. Tästä syystä Isäsi, joka on täydellinen 

viisaus, ei halunnut vielä paljastaa sinulle sielusi menneisyyttä ruumiillisessa elämässäsi. 

30 Tämä armo on varattu tuleville sukupolville, joita tieto menneisyydestä ei vahingoita. Olet heille 

kuin avoin kirja heidän silmiensä edessä. Nuo sielut tulevat olemaan monien salaisuuksien paljastajia - ne, 

jotka valaisevat sielun elämää oman maanpäällisen elämänsä kautta - ne, jotka puhuvat tälle maailmalle 

muista maailmoista ja siitä niin laajasta tiestä, joka on hengellinen tie. 

31 Valmistautukaa, ihmiset, jotta voitte testamentata tämän valmistautumisen niille, jotka tulevat 

teistä - jotta tämä armo voi jatkua jälkeläisissänne - jotta kehot, joita synnytätte ja vastaanotatte, voivat 

olla halukkaita välineitä tulevien sukupolvien sieluille. Sillä valmistelen parhaillaan uutta maailmaa tälle 

ihmiskunnalle teidän kauttanne. Te olette se vehnä, jota viljelen tällä hetkellä ja kastelen opetusteni 

kristallivesillä. 

32 Inkarnoituneet sielut ja ne, jotka asuvat "henkisessä laaksossa", kunnioittavat minua tällä hetkellä. 

Koko luomakunta tarjoaa Minulle rakkauden kunnianosoituksensa. 

33 Joka ei ole valmistautunut tänä päivänä vastaanottamaan Minua, kantaa surua sydämessään. Mutta 

sen oven, joka oli Minulta suljettu, aion avata rakkauteni avaimella. Sillä Minä olen maan päällä kulkija, 

joka käyn kaikkien luona jättääkseni askeleideni jäljiksi täydellisen opetukseni. 

34 Ääneni herättää nukkujan ja vahvistaa väsyneen, jotta hän ymmärtäisi, että hänen aikansa on lyhyt 

ja että se on käytettävä. 

35 Minun sanani on annettu kaikille, niin koulutetuille kuin kouluttamattomillekin. Kaikille olen 

puhunut samalla tavalla - suoraan ja yksinkertaisesti. Sillä Jumalallisen Mestarin hengellisen opetuksen 

sanaa kohtaan te kaikki olette lapsioppilaita. Mutta kuinka paljon elämää, kuinka paljon totuutta ja kuinka 

monta ilmestystä olettekaan löytäneet tästä yksinkertaisesta sanasta ilman, että olette täysin ymmärtäneet 

ja tutkineet sitä. 

36 Suuri on niiden vastuu, jotka ovat kuunnelleet minua tänä aikana, sillä he ovat kuin uudistuksen 

siemen tässä maailmassa ja kannustavat ihmisiä muuttumaan. Uudet apostolini ja "työntekijäni" tuovat 

ylösnousemuksen niille, jotka ovat kuolleet armon elämälle, vaikka he elävät edelleen fyysisesti. He 

tulevat kuulemaan lähettiläideni äänen, kuten sen "Nouse ja kävele!", jonka Lasarus kuuli. 

37 Jotkut ovat valmistautuneet avaamalla lahjansa ja noudattamalla jumalallisia ohjeitani ja 

valmistautuvat taisteluun täynnä intoa ja toivoa. Toiset taas osoittavat olevansa masentuneita, koska he 

eivät ole käyttäneet aikaa eivätkä ole vielä ponnistelleet. Puhun kaikille ja valistan kaikkia, jotta jokainen 

voi ottaa vastaan sen, mikä häntä koskee. 

38 En halua nähdä joidenkin olevan tyytyväisiä, koska he ovat täyttäneet tehtävänsä hyvin, koska he 

esittävät kultaista vehnää runsain mitoin, kun taas toiset piilottavat tyhjät kätensä häpeissään, koska silloin 

iloni ei voi olla täydellinen. Mutta en halua pilata sen iloa, joka on täyttänyt tehtävänsä. Sillä voidakseen 

esittää sadon Minulle hänen oli tehtävä työtä, raadettava ja usein jopa vuodatettava kyyneleitä. Mutta 

heidän tehtäviinsä kuuluu myös elvyttää ja rohkaista pelokkaita, kylmiä ja väsyneitä, jotta koko kansa 

juhlii, kun Mestari ilmestyy vaatimaan tiliä työnne tuloksista. 

39 Työnnän rakkaudella sydämiänne, jotta niistä kumpuaisi laupeuden ja veljeyden tekoja. 

40 Jatkakaa aina eteenpäin älkääkä ajatelko niin kuin ne, jotka ovat tyytyväisiä siihen, mitä ovat 

tehneet, koska he luulevat jo valloittaneensa luvattua maata. 

41 Olette sielujen polulla, jonka Jumala on merkinnyt ikuisuudesta lähtien. Se ei ole maallinen polku, 

joka näkyy ihmissilmille. Sillä jos näin olisi, Kanaanin maisemat olisivat edelleen määränpää. Mutta 

poistin sielut sieltä, jotta ne hajotettaisiin koko maapallon alueelle - aivan kuten tein teille, jotka asuitte 

idässä menneinä aikoina ja olette nyt ilmestyneet länteen poikkeamatta henkiseltä polulta. 
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42 Joillekin aineellisessa muodossa oleva symboli on edelleen välttämätön; toisilla on 

mielikuvituksessaan sielun voimia edustavia hahmoja. Kun olet saavuttanut todellisen henkistymisen, 

sinulla ei ole enää mitään tarvetta näkyviin tai näkymättömiin kuviin tai hahmoihin, jotta voisit uskoa 

Jumalallisen läsnäoloon tai ymmärtää sen merkityksen. 

43 Olette tiennäyttäjiä, sillä teistä nousee uusia sukupolvia, ja niissä ruumiillistuvat uudet hengelliset 

isännät. 

44 Valmistatte parhaillaan tietä heille, jotta heidän uskonnonharjoituksensa, palvontatoimensa ja 

yhteydenpitonsa Minuun voisi olla edistyneempää. 

45 Kävelkää lujalla askeleella, niin nousette askel askeleelta. Luopukaa valheellisesta ja 

materialistisesta uskonnon harjoittamisesta, ja annatte sielullenne joka päivä suuremman kohotuksen ja 

vapauden. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 245 
1 Henkeni on mielissään, koska te tulette himoiten minua. Miksi tänä päivänä muistatte enemmän 

niitä, jotka ovat siirtyneet tuonpuoleiseen, vaikka sielulla ei ole päiviä eikä päivämääriä? Älkää antako 

"kuolleiden" johtaa itseänne harhaan, sillä he surevat "kuolleitaan". Sinä et ole "kuollut", eivätkä 

myöskään ne, jotka kuuluivat sinulle, kuten vanhempasi, lapsesi, veljesi ja sisaresi, sukulaisesi tai ystäväsi. 

Mikseivät myös ne, jotka ovat tehneet teille pahaa, jos he ovat puhdistaneet itsensä? 

2 Te kaipaatte valoa, ja Työni todella tyydyttää sielunne tuon halun, joka mitä enemmän se 

valaistuu, sitä kauemmas ja kauemmas siirtyy näennäisestä "kuolemasta". 

3 Sydämesi tulee surulliseksi, kun näet lähimmäistesi itkevän "kuolleitaan" ilman toivoa ja 

lohdutusta. Rukoilkaa heidän puolestaan ja tehkää työtä, jotta oppisitte herättämään henkiin tämän ja 

tuonpuoleisen maailman "kuolleet". 

4 Kun ihmiset ymmärtävät näiden opetusten todellisuuden, he eivät enää itke hautoja, joissa on 

joitakin jäännöksiä, vaan muuttavat itkunsa kunnioitukseksi paikkoja kohtaan, joiden on määrä olla 

ruumiiden leposijoja, ja rukouksiksi sielujen puolesta, jotka asuvat "Henkisessä laaksossa" - rukouksiksi, 

jotka ovat syleily, tervehdys, suudelma ja hyväily. 

5 Elätte jo "Kolmatta aikakautta", ja ihmiskunta on edelleen henkisesti jälkeenjäänyt. Sen pastorit, 

teologit ja hengelliset paimenet paljastavat sille varsin vähän ja joskus ei lainkaan ikuisesta elämästä. 

Heillekin paljastan Viisauden Kirjani salaisuudet, ja siksi pyydän teitä: Miksi he ovat hiljaa? Miksi he 

pelkäävät herättää ihmisten uneliaita sieluja? 

6 Te, jotka kuulette Minua tällä hetkellä, ymmärrätte jo nyt, että täällä on kyse sielujenne 

tulevaisuuden kehityksen ja edistymisen työstämisestä. Mutta kuinka monet eivät tiedä näitä totuuksia tai 

unohtavat ne, ja kuolema yllättää heidät valmistautumattomina. 

7 Haluan, että puhtaat ajatukset ovat kieli, jolla kommunikoitte hengellisessä maailmassa asuvien 

veljienne ja sisartenne kanssa, jotta ymmärtäisitte toisianne tällä tavoin, ja todella, teidän ansioistanne ja 

hyvistä teoistanne on heille hyötyä; aivan kuten lasteni vaikutuksesta, heidän innoituksistaan ja 

suojeluksestaan on teille voimakasta apua elämänpolullanne, jotta voitte tulla luokseni yhdessä. 

8 Hengellistäkää itsenne, niin saatte kokea elämässänne näiden olentojen hyväntekeväisen läsnäolon: 

lapsensa maan päälle jättäneen äidin hellyydenosoitukset, lämpimän sydämen ja neuvojen antamisen 

isältä, joka myöskin joutui lähtemään pois.  

9 Kun olen antanut teille tämän ohjeen, ymmärrätte tuomion niille, jotka riistävät oman henkensä - 

niille, jotka tappavat lähimmäisensä ja niille, jotka lietsovat murhanhimoisia sotia. "Katsokaa" ja rukoilkaa 

heidän kaikkien puolesta Kainista viimeiseen murhaajaan, että heidän tuomionsa lieventyisi. 

10 Hämmentyneiden olentojen legioonat leijuvat ylläsi kuin myrskyä ennakoivat tummat pilvet. 

Rukoilkaa, ettei teistä tulisi heidän vaikutustensa uhreja. Rukoilkaa, että nämä pimeät voimat muuttuisivat 

valoksi. 

11 Älkää väsykö tähän elämään, älkää kapinoiko kärsimyksissänne, sillä ette tiedä, mitä velkoja 

edellisistä elämistä maksatte. 

12 Eläkää harmoniassa ja rauhassa perheenne ja yhteiskuntanne helmassa, jotta monet lähimmäisenne 

voivat seurata esimerkkiänne, jonka valo-olennot tuovat teille. 

13 Olkaa iloisia tänä kolmantena aikana, sillä sanani on tullut teille täynnä loistoa. 

14 Se on rauhan hetki jokaiselle sielulle. Maailmat valaistuvat, kun Isä vuodattaa niihin valonsa. 

Nämä ovat kirkkauden hetkiä kaikille ihmisille, jotka ovat valmiita vastaanottamaan tämän jumalallisen 

lahjan. Tämä armo on tullut maailmaanne, ja olen nähnyt, kuinka "kuolleet" hautaavat "kuolleitaan", 

kunnioittavat ja palvovat maan tavaroita ja tarjoavat Jumalalle aineellisia uhreja turhien seremonioiden 

avulla. 

15 Pyhän Henkeni valo vuodattaa tänä aikana kaikkiin ihmisiin, ja sen kautta he pystyvät 

ymmärtämään, millainen on Herralle mieluisa uhri: sielu valmistautuu uhriksi, jonka on tultava Luojan 

läsnäoloon, kun se luopuu ruumiistaan - siitä aineesta, joka maahan vajotessaan hajoaa ja menettää 

muotonsa ja on enää vain pieni kasa atomeja. Siellä, missä ihmisen loppu on, alkaa elämä, jota ihmiset 

eivät ole kyenneet käsittämään. 
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16 Ihmiset pitävät kiinni perinteistään ja tavoistaan. On ymmärrettävää, että heillä on lähtemätön 

muisto ihmisistä, joiden ruumiit he laskivat hautaan, ja paikka, johon he hautasivat jäänteet, vetää heitä 

puoleensa. Mutta jos he perehtyisivät aineellisen elämän todelliseen merkitykseen, he ymmärtäisivät, että 

kun tämä ruumis hajoaa atomi atomilta, se palaa takaisin niihin luonnon valtakuntiin, joista se muodostui, 

ja elämä jatkuu. 

17 Mutta koska ihminen ei ole tutkinut hengellistä, hän on aina luonut fanaattisten kulttien ketjun 

ruumiin puolesta. Hän yrittää tehdä aineellisesta elämästä katoamatonta ja unohtaa sielun, joka on se, jolla 

on todellisuudessa ikuinen elämä. Kuinka kaukana he ovatkaan vielä hengellisen elämän ymmärtämisestä! 

18 Nyt ymmärrätte, että on tarpeetonta tuoda lahjoja niihin paikkoihin, joissa hautakiven, joka 

ilmaisee "kuolemaa", pitäisi ilmaista "hajoamista ja elämää"; sillä siellä luonto on täydessä kukassa, siellä 

on maaperä, joka on hedelmällinen ja ehtymätön olentojen ja elämänmuotojen kohtu. 

19 Kun nämä opetukset ymmärretään, ihmiskunta osaa antaa aineelliselle sen paikan ja jumalalliselle 

sen oman. Silloin edeltäjien epäjumalanpalvelus katoaa. 

20 Ihminen tulee tuntemaan ja rakastamaan Luojaansa hengestä henkeen. 

21 Alttarit ovat surun kasoja, ja haudat ovat todiste tietämättömyydestä ja epäjumalanpalveluksesta. 

Annan anteeksi kaikki rikkomuksenne, mutta minun on todella herätettävä teidät. Opetukseni tullaan 

ymmärtämään, ja tulee aika, jolloin ihmiset korvaavat aineelliset lahjat korkeilla ajatuksilla. 

22 Opetuslapset: Kun olette käyneet läpi läheisen menettämisen koettelemuksen, teille alkaa tulla 

tämänkaltainen rukous: "Herra, tiedän, että se, joka lähti tästä maailmasta, on sinun luonasi, että hän on 

lähtenyt matkalle ennen meitä, että tulee hetki, jolloin annat meidän kaikkien olla yhdessä samassa 

kodissa. Silmissämme ei ole kyyneleitä, koska tiedämme, että he eivät ole kuolleita, vaan me, jotka 

olemme tässä maailmassa - että "Hengellisessä Valessa" vallitsee todellinen tasa-arvo ja veljeys. Sillä 

samalla kun ne, jotka ovat jo saavuttaneet valon runsaana, etenevät ylöspäin suuntautuvan kehityksen 

tiellä, ja toiset, joilla on vain heikko kipinä valaisemassa polkuaan, saavat tukea edellisiltä, heidän 

keskuudessaan vallitsee täydellinen harmonia, avuliaisuus ja armo." 

23 Miksi siis rajoittaisit muistosi poisnukkuneista vain heidän maalliseen olemassaoloonsa? 

Muistakaa heitä hengellisesti, jotta ette häiritse heitä. Kun he ovat jättäneet syrjään kaikki inhimilliset 

taipumukset, he palaavat luoksenne, heidän sallitaan lähestyä sydäntänne, vaikkette tietäisikään, millä 

tavalla. 

Hengellisessä elämässä on vain yksi halu, yksi toive: lähestyä jumalallista täydellisyyttä. Kerroin teille 

tuolloin: "Ihminen ei pääse taivasten valtakuntaan, ennen kuin hänestä tulee minun kaltaiseni." 

24 Jos joku ei ymmärrä opetustani, se johtuu siitä, että hän ei ole nähnyt vaivaa opiskellakseen sitä, 

sillä se on valoa kaikille. Tulee aika, jolloin koko ihmiskunta nousee seisomaan ja sanoo: "Minä uskon 

Sinuun, ylösnousemukseen ikuiseen elämään." 

25 Opetuslapset: Tämä rauhan ilmapiiri, jonka olette kokeneet ja joka on ollut teille kuin avoin taivas, 

on todella toisen Jerusalemin kohtu, jonka taivaanvahvuudessa loistaa tähti, joka ohjaa niitä, jotka tulevat 

rauhaa ja totuutta etsimään. 

26 Henkeni iloitsee, kun se puhuu teille, ja iloni taivaassa on yhtä suuri, kun sinne saapuu katuva 

syntinen kuin vanhurskas. Sillä tämä on aina ollut kokonainen, kun taas tuo eksyi ja löytyi jälleen. 

27 Älkää luulko pelastuneenne, koska kuulette Sanani, älkääkä sanoko: "Olimme eksyksissä, mutta 

meidät on löydetty, ja taivas on turvassa meille." Ei, teidän on ymmärrettävä, että olen tullut vain 

asettaakseni teidät tielle, joka johtaa valtakuntaani, ja teidän on ponnisteltava, ettette koskaan poikkea 

tuolta polulta ja että teidän on edettävä askeleen joka päivä, kunnes saavutatte oven, jonka takana on 

ikuinen kotimaa, sielun kehto ja todellinen isänmaa, jonne teidän kaikkien on päästävä, jotta ette enää 

koskaan eksyisi ja nauttisitte näin elämän taistelussa saaduista hedelmistä sekä Isän lupaamasta palkkiosta 

kaikille, jotka pysyvät uskossa ja rakkaudessa. 

28 Tunnet olevasi kahlittu "lihaan", maailmaan ja kipuun. Mutta sen sijaan, että lannistuisitte niistä, 

koska luulette niiden olevan esteitä ylöspäin suuntautuvalle kehityksellenne, haluan teidän ymmärtävän, 

että nämä esteet ovat itse asiassa keino koetella uskoanne, rakkauttanne ja sinnikkyyttänne hyvässä. 

29 Minä olen teidän Vapahtajanne, teidän Vapauttajanne. Ymmärtäkää kuitenkin, että jos annan teille 

rakkauteni pelastaakseni teidät, teidän on myös annettava minulle omanne. Minä olen tehnyt oman 
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osuuteni ja te omanne, ja annan teille mahdollisuuden hankkia ansioita, jotta voitte saavuttaa Minut 

tietoisina teoistanne ja tietäen, Kenen luo olette tulossa ja miksi. 

30 Mikä ansio olisi teille, jos ottaisin teidät myötätunnosta pois tästä maailmasta ja tuskasta ja veisin 

teidät taivaallisille alueille? Totisesti sanon teille, ette tuntisi itseänne arvokkaiksi asumaan niissä ettekä 

arvostaisi sitä elämää - sanalla sanoen: Ette edes tietäisi, missä asutte. Siksi kerron teille, että tahtoni on, 

että kun pääsette sinne, se tapahtuu ansioidenne perusteella. Sillä silloin olette kaiken sen arvoisia, mikä 

teitä ympäröi ja mitä teillä on. 

31 Tietäkää, että olen läsnä jokaisessa askeleessanne, koettelemuksissanne tai vaikeuksissanne, 

pyrkimyksissänne, teoissanne ja ajatuksissanne, annan teille rakkauttani, puhun teille, vahvistan tahtoanne 

ja rohkaisen uskoanne. Sillä kuka voisi päästä lähemmäksi täydellisyyttä ilman minun apuani? 

32 Herää! Nouse ylös! Nouskaa valoon ja aloittakaa taistelu! Tunnetteko itsenne vangeiksi? 

Murtautukaa sitten materialisminne vankilasta. Masentavatko kipu ja kurjuus sinua? Opettele sitten 

nousemaan inhimillisten vastoinkäymisten yläpuolelle. Tunnetko itsesi merkityksettömäksi muihin 

verrattuna? Teissä on suuri olento, kun sielu avautuu hyvyyden avulla. En ole luonut sieluja, joiden 

kohtalona on olla aina merkityksettömiä tai elää aina salassa. Jos korkeissa kodeissa on suuria sieluja, se 

johtuu vain siitä, että he ovat nousseet rakkauden tielle. Mutta alun perin ne olivat myös pieniä. 

33 Tietäkää, miksi Henkeni iloitsee, kun Hän puhuu niille, jotka ovat vielä pieniä - niille, jotka asuvat 

pimeydessä tai elävät kivun ja kurjuuden kahleissa. Tiedän nimittäin, että rakkauteni kautta sielusi herää 

valoon, se tulvii toivoa ja uskoo ja omaksuu ylöspäin suuntautuvan kehityksen ihanteen. 

34 Haluan nähdä teidät kaikki onnellisina, asumassa rauhassa ja valossa, jotta saisitte vähitellen 

kaiken - ei ainoastaan rakkauteni kautta vaan myös ansioidenne kautta; sillä silloin tyytyväisyytenne ja 

onnellisuutenne on täydellinen. 

35 Auttaakseni teitä ylöspäin suuntautuvassa kehityksessänne jumalallinen säteeni laskeutuu 

luoksenne muuntuakseen opetuksen sanoiksi. Ja minä sanon teille, kuten toisella aikakaudella: "Minä olen 

tie, totuus ja elämä." Näin olen paljastanut itseni polullanne ja vetänyt teidät pois saastasta asettaakseni 

teidät totuuden, moraalin ja täydellisen henkistymisen tielle. Olen murtanut kahleenne, jotta voitte seurata 

minua. 

36 Jeesus, Nasaretilainen, oli ihmisten keskuudessa toisella aikakaudella jättääkseen teille elävän 

esimerkin siitä, miten Isää tulee rakastaa ja palvella ja miten ihmisiä tulee rakastaa. 

Puhun teille tällä tavoin, jotta ette uskoisi, että olen tullut vain parantamaan kärsimyksiänne. Sillä minä 

olen myös tullut opettamaan teitä tekemään hyvää lähimmäisellenne. Muistutan teitä elämäni kulusta ja 

intohimostani miehenä, jotta ymmärtäisitte, että tie, jonka näytän teille tänään, on sama kuin se, jonka 

Jeesus näytti teille. Se on vanha tie, ainoa tie, ikuinen tie. 

37 Monista teistä tuntuu teeskentelyltä tai mahdottomuudelta, että teen itseni tunnetuksi ihmisälyn 

avulla. Mutta näihin epäilyihin vastaan, että kaikkina aikoina ja ihmiskunnan alusta lähtien olen tehnyt 

itseni tunnetuksi ihmisten kautta, joiden välityksellä olen antanut maailmalle käskyni, inspiraationi ja 

ilmestykseni. Nykyään ihmiskunta on materialisoitunut, se on kahlittu maailmaan ja materiaan, ja se on 

joutunut uskonnollisen fanaattisuutensa vangiksi. 

38 Puhun nyt kaikille, sillä en suosi teitä, sillä alussa lähetin vain tasa-arvoisia sieluja asuttamaan 

maankuorta. 

39 Olen ainoa, joka tietää kaikkien kohtalon, ainoa, joka tietää polun, jonka olette kulkeneet ja jonka 

teidän on vielä kuljettava. Minä ymmärrän kärsimyksenne ja ilonne. Tiedän, kuinka paljon olet vaeltanut 

etsiessäsi totuutta ja oikeutta. Minun armoni on se, joka ottaa vastaan sen tuskallisen huudon, joka 

sisäisesti pyytää Minulta anteeksiantoa rikkomuksilleen. 

40 Ja Isänä täytän jokaisen kiihkeän pyyntönne, kerään kyyneleenne, parannan heikkoutenne, annan 

teidän tuntea, että saitte anteeksi ja että teidät on vapautettu tahroistanne, jotta voitte luoda elämänne 

uudelleen. 

41 Olen myös ainoa, joka voi antaa teille anteeksi loukkaukset, joita te, jotka olette lapsiani, olette 

tehneet Minulle. 

42 Sinä olet siemen, jota valmistelen. Jos olette jopa hylänneet minut menneinä aikoina, olen antanut 

teille anteeksi ja istuttanut teidät tänään pöytääni muuttaakseni teidät opetuslapsikseni. 
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43 Näen, että sielusi on väsynyt väsymyksestä, jonka se on saanut maailmassa, ja se on etsinyt polkua, 

joka johtaa sen todelliseen lepoon. Kärsimysten teihin jättämät syvät tuskan jäljet pyyhkiytyvät pois siinä 

määrin kuin kuljette tätä polkua, jolla sieluanne työllistää lähimmäisenrakkauden harjoittaminen. Tässä 

pyrkimyksessä se ei koskaan väsy. Kun tämä kansa nykyisessä olemassaolossaan saavuttaa tehtävänsä 

lopullisen päämäärän maan päällä, se ei enää palaa sinne, koska sen koti on silloin ikuisesti Hengellinen 

maailmankaikkeus. 

44 Ette ole tästä maailmasta, mutta olette tulleet tänne oppiaksenne syvällisiä oppitunteja, 

hankkiaksenne ansioita, sovittaaksenne syyllisyytenne, edetäksenne hengellisen täydellisyyden tiellä, 

kylvääksenne hyvää ja todistaaksenne Minusta. 

45 Niiden, jotka ovat kuulleet Minua tällä hetkellä, on ymmärrettävä paremmin työnsä ja vastuunsa. 

Toisaalta niitä, jotka eivät ole kuulleet Minua, voidaan pitää tietämättöminä. Entiset joutuvat vastaamaan 

kaikesta siitä, mitä he ovat oppineet, tehneet ja jättäneet tekemättä. 

46 Jos tutkisitte itseänne, huomaisitte, että teiltä ei puutu mitään, jotta voisitte palvella Minua ja 

saavuttaa vuoren huipun. Palvelitpa minua tai et, sinulla on aina tehtävä ja lahjat. Mutta miksi haluatte 

lahjoja ja täyteyttä, jos teidän ei tarvitse käyttää niitä? Älkää muistuttako rikkaita kurjistajia, joiden 

omaisuus voi olla hyvin suurta, mutta se on hyödytöntä. 

47 Kun sielu saapuu maan päälle, se on parhaiden aikomusten innoittama pyhittää olemassaolonsa 

Isälle, miellyttää häntä kaikessa ja olla hyödyksi lähimmäiselleen. Mutta heti kun se näkee olevansa 

vangittuna ruumiissa, joutuvansa tuhansin tavoin kiusatuksi ja koetukselle elämänpolullaan, siitä tulee 

heikko, se antaa periksi "lihan" impulsseille, se alistuu kiusauksille, siitä tulee itsekäs ja lopulta se rakastaa 

itseään yli kaiken, ja vain hetkeksi se kuuntelee henkeä, jossa kohtalo ja valat on kirjoitettu. 

48 Sanani auttaa sinua muistamaan hengellisen liittosi ja voittamaan kiusaukset ja esteet. Kukaan ei 

voi sanoa, ettei hän olisi koskaan poikennut polulta, jonka olen hänelle viitoittanut. Mutta annan teille 

anteeksi, jotta oppisitte antamaan anteeksi lähimmäisillenne. 

49 Keitä ovat ne, jotka rakastavat minua? Totisesti minä sanon teille: Minä yksin tiedän. Jotkut 

rakastavat Minua eivätkä tiedä sitä, ja jotkut uskovat rakastavansa Minua ja jopa kerskuvat sillä 

rakastamatta Minua. 

50 Ette ole yksin lähtöni jälkeen. Minä jätän keskuuteenne ihmiset, jotka rakastavat minua, sillä 

heidän sydämessään ei ole pahaa siementä eikä turhuutta. Niissä tulee olemaan rakkautta, armoa ja 

nöyryyttä. 

51 Koska jotkut rakastavat Minua enemmän, he eivät nauti sen vuoksi suuremmista lahjoista - ei. 

Annan tällä hetkellä kaikille mahdollisuuden herätä todelliseen elämään, olla korkeiden neuvojeni 

välineitä. 

52 Lähetin kutsun monille tuolloin, mutta kaikki eivät kiirehtineet. Uutinen läsnäolostani ihmisten 

keskuudessa saavutti monia paikkoja ja monia sydämiä, ja voin kertoa teille, että ihmiskunta on ollut 

kuuro tälle kutsulle. Mutta kun suuret koettelemukset kasautuvat ja luonnonvoimat nostavat huutonsa 

oikeudenmukaisuuden puolesta, ihmiskunta herää pitkästä unestaan ja tajuaa, että olen todella ollut 

kanssanne. 

53 En tullut pelastamaan vain yhtä tiettyä kansaa tai kansaa, vaan tulin koko ihmiskunnan vuoksi 

opettamaan kaikille rukousta, joka yhdistää heidät todelliseen hengelliseen yhteyteen Luojan kanssa. 

54 Jotkut kysyvät Minulta, kun he kuulevat Minun puhuvan: "Herra, emmekö me enää 

tulevaisuudessa nosta lauluja Jumaluudellesi?" "Herra, emmekö me enää tulevaisuudessa nosta lauluja 

Jumaluudellesi?" Vastaan tähän: "Lapset, linnut ylistävät Nimeäni laulullaan heti aamunkoitteessa. Jos 

tarvitset sitä sielusi kohottamiseksi, tee se. Jos ei, on olemassa toinenkin ylistyslaulu, joka kumpuaa 

sielusta ja jonka äänet eivät kajahda korvissasi, vaikka sen kaiku kaikuu äärettömyyteen: rukous. 

55 Kukaan ei ylpeile hengellisyydellään. Kuka voi sanoa, että hän on jo enemmän henki kuin liha ja 

että hän voi kävellä veden päällä uppoamatta? Aineellinen luontonne ei nouse, se vain auttaa sielua sen 

kokoontumisessa voittamaan etäisyydet. 

56 Jumalallinen Henkeni, joka asuu sydämessänne, sanoo teille: 

57 Rakkaat ihmiset, jos maan päällä olisi yksi vanhurskas ihminen, maailma pelastuisi tuon 

vanhurskaan ihmisen ansiosta. Mutta tämä Universaalinen säteeni loistaa valaisemaan polkua, jonka Isä on 
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merkinnyt ihmiskunnalle varhaisimmista ajoista lähtien - sitä moraalin, hyveen ja henkistymisen polkua, 

joka nosti teidät ylös, kun te heikkouden vuoksi lankesitte polvillenne väärien jumalien edessä. 

58 Ensimmäisestä aikakaudesta lähtien olen tehnyt itseni tunnetuksi ihmiskunnalle armostani 

valittujen ihmisten kautta. Profeetat, innoitetut, vanhurskaat, patriarkat, olivat ne, jotka tekivät käskyni ja 

tahtoni teille tunnetuksi. Tunnistakaa, miten he kaikki alusta alkaen johtivat teitä hengellisyyden tielle ja 

opettivat teitä rukoilemaan näkymättömälle Isälle ja valmistamaan sydämenne pyhäköksi, jotta Herra voisi 

olla läsnä kanssanne - niin yösijanne nurkassa kuin vuorella, tiellä tai joen rannalla. 

59 Lyhyen aikaa olitte eksyneet materialismin tieltä, etääntyneet Isästä, vääristäneet Jumalan 

todellisen palvelemisen korvaamalla sen fanaattisuudella ja epäjumalanpalveluksella, ja lopulta monet 

sortuivat epäuskoon. 

60 Mutta sinä tunsit Herran askeleet tuolloin lähelläsi, kuulit ne kuin kaukaisen kellon äänen, ja sinun 

oli seurattava salaperäistä kutsua, joka kuului sinulle. Mitä fyysiset silmäsi näkivät? Joitakin 

vaatimattomia kokoontumistiloja, joihin uudet opetuslapseni ja muutamat mitättömät luodut kokoontuvat, 

joista virtasi ehtymättömän lähteen lailla rakastava sana täynnä sydämellisyyttä, viisautta ja 

vakuuttavuutta. Siitä lähtien tämä Sana on ollut monille elämän leipä, vesi, joka sammuttaa heidän 

janonsa, ja balsami, joka lievittää heidän kipunsa. 

61 Uudistetun läsnäoloni ihmeen vuoksi kuurot ovat kuulleet, sokeat ovat nähneet, paatunut sydän on 

tullut herkäksi, armon elämälle kuollut sielu on herännyt henkiin. 

62 Ja miehistä ja naisista on tullut ahkeria "työntekijöitä", asiantuntevia opetuslapsia, jotka puhuvat 

totuudesta myöhemmin. Nämä eivät enää kiellä minua, eivät enää tuomitse minua väärin eivätkä enää 

koskaan epäile voimaani. 

63 Kävelet kadotetun polkua kuin säteilevä, - 

Ole majakka. Ja niinpä tänä aikana sielut löytävät totuuden polun, jolla ne voivat ottaa askeleen lähemmäs 

Luojaansa. 

64 Kun vielä hengitätte elämää, etsikää ne, jotka ovat eksyneet tieltään. Nostakaa ylös veljiänne ja 

sisarianne, jotka ovat kompastuneet taistelussa elämästä, parantakaa sairaan sielu, sydän tai ruumis. 

Tehkää hyvää ja todistakaa näin Minusta. Sillä ei ole mitään merkitystä, jos ne, jotka ovat saaneet etuuden, 

eivät käänny työni puoleen. Kylvämäsi siemen ei koskaan tuhoudu, se itää huomenna tai ikuisuudessa. 

65 Tunnista lahjojesi voima, jota kukaan ihminen, vaikka hän olisi kuinka oppinut tai voimakas, ei 

olisi voinut antaa sinulle, jotta sinusta todella tulisi maailman valo ja suola. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 246 
1 Rakkaat opetuslapset: Teidät on kutsuttu täyttämään henkinen tehtävä tällä hetkellä. Jotta sielunne 

olisi arvollinen vastaanottamaan nämä tehtävät, sen oli läpikäytävä suuria koettelemuksia ja tyhjennettävä 

hyvin katkeria maljoja. Mutta tämä koetinkivi antoi sinulle voimaa, kehitystä ja kokemusta. 

2 Olette samanlaisia kuin ne, joita olen pyrkinyt opettamaan muina aikoina. Mutta tämä pieni 

yhteisö, jonka muodostatte, on vain hyvin pieni osa siitä Jumalan kansasta, joka on hajallaan eri puolilla 

maailmaa ja jota rakastan yhtä paljon kuin teitä. 

3 Teillä kaikilla on sama alkuperä, teillä kaikilla on Pyhän Hengen lahjat ja te saavutatte saman 

päämäärän. Mutta olen kutsunut teitä "minun kansakseni", koska olette kuin vanhempia veljiä ja sisaria 

ihmisten joukossa, joiden tehtävänä on viedä rakkauden siemen jokaiselle sielulle. Neitseellisenä 

siemenenä tulitte Minusta, ja teidän on palattava luokseni siemenenä, joka on moninkertaistettu 

äärettömiin lukemiin, mutta jonka on oltava yhtä puhdas kuin alkuperäinen. 

4 Näin tulevat sielut minun syliini: suurina heidän lahjojensa kehittymisen kautta ja puhtaina heidän 

tekojensa rehellisyyden kautta. 

5 Olen antanut osan työstäni teidän vastuullenne. Sillä jos Isä tekisi kaiken, Hän ei antaisi teille 

mahdollisuutta täydellistää itseänne. 

6 Olen kautta aikojen antanut teille opetuksen, jota olen laajentanut yhä enemmän ja enemmän, jotta 

se ohjaisi ihmiselämäänne lakina ja vahvistaisi sieluanne tiellä, joka johtaa ikuiseen valoon. 

7 Minun laistani, joka on kuin puu, ihmiset ovat katkoneet oksia, jotka ovat lahkot ja kirkot, jotka 

ovat menettäneet mehunsa, koska ne on katkottu puusta. Niiden varjo on ollut niukka, eikä niiden lehtien 

joukossa ole rakkauden pesiä eikä hyvän maun hedelmiä. 

8 En ole paljastanut opetustani teille vain siksi, että voisitte elää hyvin maan päällä. Se on polku, 

joka johtaa sielun korkeaan paikkaan, rakkauden, viisauden ja kaikkien olentojen kanssa vallitsevan 

harmonian korkeille alueille. 

9 Kirkot eivät ole täyttäneet tehtäväänsä johdattaa sieluja ikuisuuden kynnyksille. Kun nämä ihmiset 

irtautuvat tästä maailmasta, he eksyvät kuoleman risteyksessä, he eivät tiedä tietä, he kompastuvat valon 

puutteessa ja lankeavat materialismiin kaipaamalla taakse jäänyttä elämää. 

10 Tämä ei ole polku, jonka olen viitoittanut. Polkuani leimaa valo, ilmestys, syvällinen viisaus 

kaikille, armo ja rakkaus. Jotta ette eksyisi siitä, tarvitaan uhrauksia, luopumista ja sinnikkyyttä lakini 

täyttämisessä. 

11 Mutta Henkeni, joka rakastaa teitä, on asettunut jokaisen lapseni tielle herättääkseen heidät 

totuuden valoon ja asettaakseen heidät tielle, joka saa heidät löytämään elämän puun, joka antaa hyvää 

varjoa ja tarjoaa hyviä hedelmiä, koska sen mehu on täydellistä. 

12 Tämä saa teidät ymmärtämään, että tulevat ajat, jolloin teillä ei ole muuta paimenta eikä muuta 

opasta kuin oma henkenne, jossa minun valoni loistaa. 

13 Tässä maailmassa ei ole todellisen hengellisen tiedon lähteitä. Armon ja viisauden lähteen löydätte 

Minusta nöyryytenne vuoksi, hengellisessä vuoropuhelussanne Isän kanssa. 

14 Nämä vaatimattomat ja pienet kokoushuoneet, joihin astutte todistaaksenne ja nauttiaksenne 

ilmentymisestäni, suojaavat teitä sään ankarilta olosuhteilta ja uteliailta katseilta. Mutta ne eivät voi 

koskaan olla jumaluuteni temppeli, koska etsin sitä mieluummin luomastani maailmankaikkeudesta, jossa 

jokainen olento on uhri, jossa jokainen elämä on pyhäkkö ja jokainen sydän on kynttilänjalka. 

15 Minne ikinä menetkin ja mitä ikinä näetkin, kohtaat Läsnäoloni. Sillä Henkeni asuu ikuisesti 

temppelissään, jossa jumalallinen, hengellinen ja aineellinen yhdistyvät täydellisessä harmoniassa 

muodostaen Jumalan pyhäkön. 

16 Mutta minä en asu yksin tässä temppelissä, vaan siinä asuvat kaikki luodut, joista kukin on ottanut 

itselleen sopivan paikan. 

17 Totisesti sanon teille, että maan päällä ei ole Mestaria, joka voi opettaa teille lyhyempää tietä ja 

viedä teitä pidemmälle kuin tämä ja joka voi näyttää teille niin laajan horisontin, jonka valo saa teidät 

näkemään ikuisuuden. 

18 Ihminen on kehittänyt tieteensä korkealle, mutta hän tuntee nyt saavuttavansa rajan - ei kuitenkaan 

siksi, että tieteellä voi olla rajoja, vaan siksi, että olen puuttunut tiedemiehen järjettömään kulkuun 
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saadakseni hänet pohtimaan työtään, saadakseni hänet kuulemaan omantuntonsa äänen ja odottamaan 

kurssinsa korjaamista. 

Jos ihminen käyttää tiedettään lähimmäistensä hyväksi, luonto antaa hänelle salaisuuksiaan ja on kuin 

palvelija hänen jalkojensa juurella. Sillä minä lähetin ihmisen maan päälle, jotta hän hallitsisi sitä ja olisi 

sen herra. 

19 Puhdistus on kaiken kattava. Sillä vastasyntyneestä vauvasta vanhuuteen - he kaikki tyhjentävät 

kärsimyksen maljan. Kaikki elementit ja voimat osallistuvat taisteluun. 

20 Kaikenlaisten sielujen legioonat taistelevat toisiaan vastaan, ja kaikkialla on sodan, tuskan ja surun 

ilmapiiri. Olkaa vahvoja, sillä kun tämä taistelu on ohi ja katkera hiiva on juotu, tyhjä malja täytetään 

elämän viinillä, ja kaikissa maan sieluissa se on kuin uusi syntymä. 

21 Niiden joukossa, jotka ovat oppineet läksyni kuullessaan Minua tänä aikana, on niitä, jotka eivät 

lähde kotimaastaan suorittamaan tehtäväänsä. Toisten on kuitenkin lähdettävä muiden kansojen ja 

kansakuntien luo. Tänään haluan vain, että pysytte sinnikkäästi ja kuulette viimeiset opetussanani, jotta 

voitte itse kantaa viimeiset sanani perintönä sisällänne. 

22 Voi niitä äänenkantajia, jotka sulkevat huulensa ennen tuota aikaa! Voi niitä, jotka pidättäytyvät 

ilmestyksistäni valmistelun tai inspiraation puutteen vuoksi, sillä sen jälkeen heidän omatuntonsa vaatii 

heitä vääjäämättä tilille! 

23 Vuoden 1950 jälkeen en enää näyttäydy tässä muodossa, mutta tehtävänne ei ole ohi - päinvastoin, 

siitä alkaa elämä, joka on täynnä vastakkainasetteluja. Näytän teille uuden viestintämuodon, puhun 

sydämellenne, keskustelen sielunne kanssa, innoitan mieltänne, ja näin kuulette jatkossakin Jumalallisen 

Mestarin äänen - joka kerta täydellisemmän, korkeamman ja hengellisemmän. 

24 Sen jälkeen kun olen lopettanut sanani teidän keskuudessanne, älköön kukaan yrittäkö houkutella 

säteitäni kuulemaan sanaani uudelleen, sillä hän ei tiedä, mille asialle hän altistaa itsensä. Jos ihmiset 

muissa kansoissa tai isänmaissa, joissa näitä opetuksia ei tunneta, ottavat yhteyttä henkimaailmaan ja 

kutsuvat Jumalallista Henkeäni kuulemaan Häntä ihmismielen kautta, annan heille anteeksi, koska he eivät 

tiedä, mitä tekevät. Mutta teille sanon: kiiruhda, jotta valoni saavuttaisi heidät ennen kaaosta. Sillä 

hämmennyksen aika on tulossa, jolloin oppineet uskovat, etteivät he tiedä mitään, jolloin monet 

vakaumukset tuhoutuvat ja monet valot sammuvat. 

Mutta tämän pyörremyrskyn keskellä minun nimeni kulkee suusta suuhun. Ihmiskunta kääntää 

katseensa pyhiin kirjoituksiin etsiessään profetioita ja uskoa. Teologeja, papistoa ja tiedemiehiä 

kuulustellaan. Mutta aika, jonka ilmoitan teille ja johon valmistelen teitä, on juuri se aika, johon teidän on 

valmisteltava uudet sukupolvet, joiden on jatkettava tehtävääsi, jotta kansani ei kuolisi keskuudestanne, 

vaan kasvaisi ja lisääntyisi lukumäärältään, puhtaassa hengellisyydessään, tietämyksessään ja 

hyveellisyydessään. 

25 Lähestyy päivä, jolloin jätän teidät opettajana, esimerkkinä ja "kirjana". Sillä kun opetukseni saa 

vastakaikua ihmiskunnan keskuudessa, katseeni etsii teidät. 

26 Ne ajat ovat ohi, jolloin kuuntelitte Minua tuntematta minkäänlaista vastuuta, jolloin söitte 

hedelmiä ja leipää pöydässäni tekemättä mitään sitoumuksia, ja joitte niin paljon viiniä kuin halusitte, 

kunnes läikytitte sitä, ja olitte onnellisia, kun löysitte balsamia sairauksiinne. 

27 Nyt tulette heränneen sielun kanssa, nyt tunnette vastuunne. Huolehditte ihmisistä, kärsitte 

sairauksistanne ja puolustatte asiaani. Ja koska tiedätte, että osallistutte parhaillaan viimeisiin 

ilmentymiini, kiirehditte kuulemaan minua ja pitämään lähetykseni hengessänne. Teidän on hyvä 

valmistautua vastaanottamaan tuomio tämän ilmentymän viimeisenä päivänä. 

28 Maailma näkee "Israelin" nousevan uudelleen tuhkastaan. Mutta ei rahanahne ja lihallinen 

juutalainen, vaan hengen mukainen Israel, joka ilmestyessään ihmisten keskuuteen todistaa sielun 

jälleensyntymisestä, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden laista, joka horjuttaa perustuksia, mielipiteitä ja 

uskomuksia. 

Aluksi aiheutatte taisteluita ja maailmankatsomusten sotia. Mutta sen jälkeen teet rauhastasi 

kouriintuntuvaa, minkä ansiosta voit pysyä rauhallisena ja järkkymättömänä jopa suurimpien ristiriitojen 

hetkinä. Hämmennys menee ohi, sillä mielen häiriöt eivät koskaan kestä ikuisesti, sillä jokaisen ihmisen 

ytimessä on valon kipinä, joka ei koskaan sammu. 
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29 Sen jälkeen teidät kutsutaan selittämään, mitä olen opettanut teille, ja teidän on sitten annettava 

valoa, jotta voitte poistaa lähimmäistenne hämmennyksen. Sitten, kun maailma on saavuttanut rauhan, 

valtakuntani on lähellä ihmisiä, koska armoni on valmis vapauttamaan seitsemännen sinetin. 

30 Ilman, että julistatte olevanne apostoleitani, te tulette olemaan. Vaikka olette mestareita, sanokaa, 

että olette opetuslapsia. Älä käytä vaatetta, joka erottaa sinut muista, älä kanna kirjaa käsissäsi, älä rakenna 

kokoontumistaloja. Teillä ei ole maan päällä mitään keskusta tai perustusta minun työlleni, eikä kukaan 

ole ihmisten yläpuolella, jotka ottavat minun paikkani. 

31 Tähänastiset johtajanne ovat viimeiset. Rukous, henkistyminen ja opetukseni harjoittaminen 

johdattavat ihmisjoukot valon tielle.  

32 Hetki on juhlallinen, kun Sanani merkitys saavuttaa sydämenne ja jättää valon jäljen. Se on sama 

kuin se, jonka piirsin sinulle toissa kerralla Rakkauden veren kanssa. 

33 Sielu etsii tällä hetkellä tietä pelastushalussaan, ja sillä se kohtaa Minut, joka olen anteeksianto, 

joka puhdistaa, ja rakkaus, joka kohottaa. Totisesti sanon teille, että tämä rakkaus on voima, joka yhdistää 

kaiken luomani, on jumalallinen henkäys, joka antaa elämän ja vahvistaa kaikkia olentoja. 

Kehityksenne aikana olette muuttaneet itseänne yhä enemmän ja enemmän kohti täydellisyyttä - sekä 

henkisesti että fyysisesti, vaikka kerron teille, että olemuksenne ydin on sielu, sillä ruumis on vain kuori, 

jossa sielu avautuu. 

34 Vaikka olette aikojen kuluessa eksyneet harhaan, koska olette seuranneet lihan taipumuksia, 

ymmärtäkää nyt, että olette nyt löytäneet oikean polun, että olette tulleet mietiskelyyn, jossa Isä ilmoittaa 

itsensä maailmalle, jotta se voisi saavuttaa pelastuksensa. Olette täällä joskus menneet uhrauksiin asti 

pelastushalussanne, koska ymmärrätte, että ennemmin tai myöhemmin, mutta vääjäämättä, pääsette 

hengelliseen elämään. 

35 Tunnustakaa hyvin, että tämä elämä täällä, joka on täynnä kauneuksia ja ihmeitä, on loistavaa. Ette 

voi kieltää, etteikö ihminen olisi tehnyt siinä myös työtään, joka on edistänyt elämäntapaanne. On 

kuitenkin tullut aika, että käännätte katseenne Minuun ja kerrotte Minulle, että Minä olen kaiken teitä 

ympäröivän Luoja ja omistaja ja että Minä olen Valo, joka paljastaa ihmisille tieteen. Te kaikki ette ole 

saavuttaneet tätä kehitystasoa, koska kaikki teistä eivät ole ymmärtäneet aikaa, jossa elätte, eikä teillä ole 

tietoa elämästä, jota elitte aiemmin. 

36 Kuinka voisivat arvata tämän ajan armoa ne, jotka uskonnolliseen fanaattisuuteen kietoutuneina 

riistävät sielulta kaiken vapauden ja riistävät siltä kaiken luonnollisen ilmaisun?  

Jokaisella sielulla on suuria kykyjä, koska se oli olemassa ennen maailmaa. Mutta jos sitä rajoitetaan ja 

estetään ilmaisemasta sitä, mitä se pitää sisällään, sen on elettävä väärinymmärrettynä ja häiriintyneenä. 

Hänen on elettävä hengellisen ennakkoaavistusten ja oman menneisyytensä muistojen varassa, ja sen pelon 

vuoksi, jota fanaattiset hengellisen uskon dogmit ovat häneen iskostaneet, hän piilottelee ja kätkee kaiken. 

Näin hän ei pysty tuntemaan läsnäoloani, sillä jopa sana 'hengellinen sielu' tuntuu hänestä oudolta. Miten 

hän voisi uskoa henkisielun ylösnousemukseen, joka on jälleensyntyminen? Kuinka hän voisi uskoa niihin 

ilmentymiin, joita todistatte tänään? 

37 Viimeiset hetket lähestyvät, jolloin puhun teille tässä muodossa, mutta ihmiskunta ei ole vielä 

antanut todisteita siitä, että se tuntee läsnäoloni. 

38 Kuinka harvat ovatkaan ne, jotka ovat saaneet tietää ilmestymisestäni tänä aikana! Kuinka harvat 

ovatkaan niitä, jotka eivät ainoastaan usko ilmenemiseeni ihmisälyn kautta, vaan joilla on myös varmuus 

siitä, että Jumaluus voi ilmetä äärettömän monessa muodossa. Mutta jos te, jotka minä valmistan, jotta 

teistä tulisi minun todistajiani, ette todistaisi ilmestyksestäni tänä aikana, luonto ja sen elementit 

"puhuisivat", ja uudet sukupolvet tulisivat tuntemaan työni, vaikka he eivät ole kuulleet minun sanaani. 

39 Harkitkaa vastuutanne ja ymmärtäkää, että on vielä aikaa hyödyntää opetuksiani, joilla tiedätte 

olevan syvä hengellinen merkitys, että ne paljastavat täydellisyyttänne varten kehittyvän polun. 

Säilyttäkää sydämessänne se vaikutelma, jonka sanani ydin jättää teihin, ja unohtakaa, että se tehtiin 

tunnetuksi ihmisen kautta, jonka huulet yksin ilmaisivat esirukoukseni. 

40 Älä anna opetusta, ellet ole ensin harjoitellut sitä, sillä kukaan ei uskoisi sinua. Ihmiset tulevat 

vaatimaan teiltä todisteita, jotka olen opettanut teille antamaan. Olen kertonut teille kaiken sen, mitä voitte 

ja mitä teidän pitäisi tietää sielusta tähän päivään mennessä. Ette saa lisätä mitään siihen, mitä olen 

paljastanut. Sinun on edelleen pyrittävä olemaan henkisesti ja fyysisesti kestävä. Sillä jos teidän 
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keskuudessanne on tänä päivänä sairauksia, se johtuu siitä, että ette ole pystyneet nousemaan tämän 

elämän kurjuuden ja tuskan yläpuolelle hengellisyyden ja uskon puutteen vuoksi. 

41 Oppini opettaa, että ei riitä, että uskotte Jumalan voimaan, vaan teidän pitäisi uskoa myös itseenne. 

Jokainen, joka on todellinen spiritualisti, pystyy vastaanottamaan Herransa puhtaan käsityksen mielensä 

tiedekunnassa joka hetki. Sillä hän on sen arvoinen sekä henkisesti että fyysisesti. 

Lopuksi sanon teille tänä päivänä: valvokaa ja rukoilkaa, jotta ajatustenne voima, joka lähetetään 

rukouksessa taivaalliselle Isälle, voi laskeutua ja levitä parantavana balsamina tämän ihmiskunnan 

kärsimyksiin. 

42 Rakkaat lapset, jumalallinen Läsnäoloni on täällä kanssanne - ei ruumiillistuneena kuten toisella 

aikakaudella, vaan henkisesti. 

43 Puhun kaikille niille, jotka kuuntelevat minua. Mutta jos perehdytte Sanaani, tunnette, että Mestari 

puhuu jokaiselle yksittäiselle sydämelle. 

44 Älkää tottuko sanaani; ajatelkaa, että se muokkaa parhaillaan sieluanne, jotta sen askeleet polulla 

olisivat turvallisia. 

45 Elia on näkymätön paimen, joka johdattaa lampaat turvalliseen esteeseen, aivan kuten Mooses 

johdatti teidät luvattuun maahan ensimmäisellä aikakaudella. 

46 Milloin tämä eksynyt ihmiskunta seuraa paimenensa jälkiä? Minä valistan heitä, jotta he löytävät 

oikean polun. 

47 Tie, josta puhun, on uudistumisen, henkistymisen ja laupeuden harjoittamisen tie. Jokaisen, joka 

kuulee sairaan tuskallisen äänen, uupuneen ja lohduttoman ihmisen anomuksen, tulisi avata sydämensä ja 

tuntea sen sykkivän rakkaudesta ja myötätunnosta. 

48 Toiveeni on, että sallitte sielunne paljastaa itsensä todellisessa olemuksessaan, jotta teidät voidaan 

tunnistaa Työni apostoleiksi. 

49 Valmistelen parhaillaan uusia sukupolvia, jotka ottavat uuden askeleen eteenpäin. Valmisteletko 

heille tietä. 

50 Teidän oli määrä kuulla jumalallinen opetukseni tällä kertaa, sillä niin on kirjoitettu. Kello näytti 

hetkeä, jolloin kaikkien piti saapua virkistäytymään mahtavan puun varjoon, jossa Isä asuu odottamassa 

"tuhlaajapojan" paluuta, jota varten Hänellä on aina anteeksiantava katse, tervetulleeksi toivottava syli ja 

rakastava hymy. 

51 Jumalallisen Henkeni valo kulkee aivojenne läpi sydämenne pohjalle. Ja asetan sanani huulillenne, 

jotta voitte täyttää teille uskomani tehtävän. 

52 Tämä sana ei ole ihmisen mielikuvituksen tuotetta. Sielun saavuttama korkeus on se, mikä on 

tuonut sen tällä tavoin lähemmäksi Minua. Ymmärrätte vähitellen Laini, ja siinä määrin kuin kehittytte sen 

puitteissa, saavutatte suuremman kehityksen. 

53 Jos joku ei ymmärrä Minua, vaikka hän on kuullut Minua, se johtuu siitä, että hän sekoittaa 

opetuksiani maallisiin teorioihinsa ja ideologioihinsa - koska hän sekoittaa spiritualismia dogmaattisiin 

uskontunnustuksiin ja kirkollisiin tapoihin, jotka hänen esi-isänsä ovat iskostaneet häneen. 

54 Opetukseni ei pakota teitä mihinkään dogmiin. Henkinen kykynne on ainoa asia, joka antaa teille 

tiedon opetuksestani. Teidän on vain seurattava tätä kehittymistä pysähtymättä, kunnes sielunne on 

saavuttanut täydellisyytensä. 

55 Laissa ja opetuksessani ilmaistu pyrkimykseni on, että ihmisistä tulee veljiä ja sisaria, että he 

rakastavat toisiaan, että maailmassa vallitsee rauha ja että jokainen ihminen maan päällä edustaa minua 

hyveellään ja esimerkillään. 

56 Olen havainnut ihmiskunnan häiriintyneen tällä kolmannella aikakaudella ja lähettänyt sille tämän 

jumalallisen inspiraation pelastaa itsensä. 

57 Mutta olen joutunut taistelemaan heidän vanhoja tapojaan ja palvontatapojaan vastaan, koska olen 

arvioinut, etteivät ne enää sovi tähän aikaan, ja kamppailuni tämän perinnön, joka ei ole minun, 

säilyttäjien kanssa on ollut suurta. 

58 Oppi, jonka olen tuonut teille ja jota olen kutsunut spiritualistiseksi, on ikuinen oppi, jota olen aina 

opettanut teille. Mutta totisesti minä sanon teille: Se, joka ei ole koskaan tuntenut sitä, ei voi sanoa 

ymmärtäneensä sitä. 
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59 Voitte iloita, koska tuloni merkitsee teille askelta eteenpäin henkisen edistyksen tiellä. 

60 Koska olette vielä kypsymättömiä ja heikkoja, ette kykene tunnistamaan kaikkea sitä suuruutta, 

jota ilmestykseni sisältää. Mutta sinä kehityt opetusteni myötä ja olet lopulta hyvä esimerkki niille, jotka 

odottavat sinun tekevän elämässäsi tunnistettavaksi henkisen polun, jonka ihmiset ovat menettäneet. Älkää 

jättäkö heitä ilman toivoa älkääkä petä heitä, jos tulette heidän luokseen vain sanoilla ja olemalla 

esimerkkinä, sillä silloin he eivät tunnista teitä opetuslapsikseni. Teidän on todistettava opetuksestani 

teoillanne. 

61 Kuinka kaukana ihmiset ovatkaan siitä, että he ymmärtäisivät sitä hengellistä rauhaa, jonka on 

määrä vallita maailmassa! He pyrkivät pakottamaan sen väkivallalla ja uhkauksilla sekä tieteen hedelmillä, 

joilla he ylpeilevät. 

62 En missään nimessä kiellä ihmisten edistymistä tai vastusta sitä, sillä se on myös todiste heidän 

henkisestä kehityksestään. Mutta siitä huolimatta sanon teille, että heidän ylpeytensä voimankäytöstä ja 

maallisesta vallasta ei ole miellyttävää Minun edessäni. Sillä sen sijaan, että he keventäisivät ihmisten 

ristiä, he häpäisevät kaikkein pyhimpiä periaatteita, he loukkaantuvat elämästä, joka ei kuulu heille, ja 

kylvävät tuskaa, kyyneleitä, surua ja verta rauhan, terveyden ja hyvinvoinnin sijasta. Miksi heidän 

teoksensa paljastavat juuri päinvastaista, vaikka lähde, josta he ammentavat tietonsa, on minun oma 

luomukseni, joka on ehtymätön rakkaudessa, viisaudessa, terveydessä ja elämässä? 

63 Haluan, että lapseni ovat tasa-arvoisia, kuten saarnasin jo "toisella aikakaudella". Mutta ei vain 

aineellisesti, kuten ihmiset sen ymmärtävät. Innoitan teitä tasa-arvoisuudella rakkaudesta, jonka avulla 

annan teidän ymmärtää, että olette kaikki veljiä ja sisaria, Jumalan lapsia. 

64 Älkää pelätkö tuoda näitä ilmestyksiä ihmiskunnalle. Ette joudu kärsimään marttyyrikuolemasta, 

koska nuo ajat ovat nyt ohi, vaikka tulettekin olemaan tutkimusten aiheuttaja. 

65 Näin valmistelen teitä ihmisen älyn avulla. Sanallani on sama merkitys kaikille äänenkantajille, ja 

jos luulette, että se on erilainen kaikille, se johtuu siitä, että pidätte kiinni ulkoisesta muodosta ettekä katso 

merkitystä. 

66 Haluan vastaanottaa tekosi lähimmäistesi hyväksi, haluan nähdä sinun harjoittavan opetuksiani. 

Kuinka monta ihmettä, jotka hämmästyttävät ihmisiä, sinä voitkaan tehdä! 

67 Suorittakaa tehtävänne ja ottakaa ansioidenne perusteella haltuunne "luvattu maa" - tuo lupaus, 

jonka on määrä olla ikuinen todellisuus kanssanne. 

68 Lapsi tulee isänsä luokse kaipaamaan lämpöä, se tekee hänestä uskottunsa purkaakseen huolensa, 

kärsimyksensä ja pelkonsa hänelle. Ja olen todella iloinen, kun kuulen jopa sydämesi sisimmän sykkeen. 

Tätä varten lähestyn teitä antaakseni teille opetusteni valon, jotta voisitte nostaa itsenne ylös. 

Vaikka en kaada maan rikkauksia käsiisi, en myöskään halua, että elät kurjuudessa. Silloin voitte antaa 

tuleville sukupolville tahrattoman esimerkin, kun he kuulevat, että olette seuranneet Minua ja uudistuneet 

tavoittelematta itsekkäitä intressejä tai kääntymättä fanaattisesti pois maallisista velvollisuuksistanne. 

69 Rakentakaa kiinteälle maalle, jotta uskottomat eivät tuhoa sitä, mitä olen rakentanut teihin 

hengellisyydestä ja uudistumisesta. Mutta tätä totuutta ei saa piilottaa maailmalta sen pelossa, vaan se on 

näytettävä maailmalle päivän kirkkaassa valossa. Älkää menkö tällä hetkellä katakombeihin rukoilemaan 

ja rakastamaan Minua. Älkää ujostelko puhuessanne tai todistaessanne Minusta millään tavalla, sillä 

silloin ihmiset eivät tunnusta, että tein itseni tunnetuksi teille, he epäilevät, että sairaiden ja tarvitsevien 

joukot paranivat ja löysivät helpotuksen kärsimyksistään, he kieltävät ne ihmeet, jotka tein sytyttääkseni 

uskonne. 

70 Jätän teille opetusteni kirjan, jotta voitte sanoa maailmalle: "Katsokaa, tässä on se, mitä Mestari 

jätti perinnöksi." Ja todella, kuinka monet, jotka kuulevat Sanani lukemisen, uskovat, ja kuinka monet 

syntiset uudistuvat! Ota huomioon kaikki nämä opetukset, jotta elämäsi koettelemukset eivät yllätä sinua 

valmistautumattomana. 

71 Jatkat parantavan balsamin antamista koko maanpäällisen elämäsi ajan, sanasi on rakastava neuvo 

lapsille, nuorille ja aikuisille, ja siksi, kuten tänäänkin, ihmiset pyytävät sinua, he pyytävät sinulta edelleen 

apua. Kuolevat kutsuvat teitä ja pyytävät apuanne, ja sananne ovat kuin polku tai majakka ihmissielujen 

viimeisillä hetkillä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 247 
1 Tervetuloa, oi ihmiset, jotka lähestytte Minua päivittäin kasvavissa määrin. Tässä on kaikkien 

aikojen Mestari, joka antaa rakkauden opetuksensa niille, jotka odottavat häntä hyvästä tahdosta. 

2 Otan teidät kaikki vastaan, kuten tein toisella aikakaudella, ja puhun teille samassa hengessä, 

koska olen sama Mestari. Teidän joukossanne on paljon niitä, jotka kuulivat sanani - niitä, jotka todistivat 

askeleitani maan päällä ja suhtautuivat tekoihini välinpitämättömästi. Mutta heidän joukossaan monet 

kuuntelivat Minua kunnioittavasti, imivät sanani innokkaasti itseensä ja innostuivat opetusteni valosta, 

joka tarjosi heille paratiisin ja tuntemattoman maailman, jossa sielu on ikuisesti autuas. 

Näin rakkauden nälkäiset ja janoavat, sairaat, kärsivät ja sorretut ottivat minut vastaan. Kuinka monet 

etsivät Minua ja tulivat luokseni pitkien matkojen jälkeen tietäen, että he löytäisivät pian parannuksen, että 

voisin parantaa heidät, koska Minä olen sielun elämä ja ylösnousemus. 

3 Tänä aikana olen myös löytänyt sydämet täynnä uskoa, jotka heti ryntäsivät ja ymmärsivät ottaa 

jumalallisen sanani vastaan sieluihinsa ja paranivat. 

4 Minulla on vielä paljon opittavaa teille, jotta teistä tulisi opetuslapsiani. Sitten kun olet valmis, 

lähetän sinut kansan luo. Avaan teille tiet, jotta voitte kylvää siemeneni ja olla sopusoinnussa kaikkien 

niiden kanssa, jotka rakastavat minua ja etsivät minua hengellisesti. Mutta johtakaa kädestä pitäen niitä, 

jotka eivät vielä ole kulkeneet henkistymisen polkua, kunnes olette kaikki yhdistyneet ja kuljette samaa 

polkua. 

5 Menkää aina eteenpäin, lapseni, pyrkikää aina viisauteen, jotta voisitte löytää elämän ytimen. 

Rakastakaa, niin voitte päästä sisään salaiseen aarrekammiooni, salaisuuksia ei enää ole, kaikki paljastuu 

teille, kun kiipeätte todellisen rakkauden huipulle. 

6 Tämän päivän lapsista tulee huomisen apostoleja, ja teistä voi jo nyt tulla sellaisia. Älkää pyrkikö 

turhamaisuudesta jättämään nimenne muistoa veljeskuntaan. Ottakaa hyvistä apostoleista mallia, ja jos 

haluatte, voitte jopa ylittää heidät, mutta tehkää se vain rakkaudesta ihmisiä kohtaan. Pyrkikää hyvään, 

työskennelkää rauhan puolesta, osoittakaa aina tietä kohti täydellisyyttä. 

7 Innoitan teitä meditaatioihinne, jotta voitte lohduttaa sairaita Minun nimessäni ja opettaa 

lähimmäisiänne palaamaan Minun luokseni pyrkimällä harmoniaan, terveyteen ja rauhaan. Tuokaa tälle 

niin rakastetulle ihmiskunnalle terveyden salaisuus, kertokaa sille, että sen on palattava 

yksinkertaisuuteen, vilpittömyyteen, rukoukseen ja laupiaisiin tekoihin. Niistä hän löytää kaiken, mitä voi 

toivoa. 

Seison rinnallasi täyttymyksesi hetkellä. Kannustan teitä seuraamaan sitä tietä, jolla teidän kaikkien 

pitäisi tunnustaa, syleillä ja muodostaa yksi perhe. Aina kun ojennatte kätenne tehdäksenne jotakin hyvää, 

säteilyni virtaa alaspäin, ja huomaatte, että ympäristö täyttyy herkullisesta tuoksusta, joka lähtee hyvistä 

teoistanne. 

8 Siunattuja ovat kaikki ne, jotka tasoittavat tietä ihmiskunnalle, jotka valmistelevat sen tulevaisuutta 

teitä varten. Merkitkää tämä armon aika, jona elätte, teoilla, jotka jäävät kaiverrettuina lähimmäistenne 

tietoisuuteen. Nämä teokset ovat uraauurtavia askeleitasi, tehokkain kutsu, jonka voit esittää heille, ja 

perintö, joka varmasti säilyy. 

9 Säästäkää heidät tuskalta, varoittakaa ja opastakaa heitä hyvällä esimerkillä, jotta ihmiskunta 

pääsisi pian oikealle tielle. En halua nähdä heidän itkevän enkä jatkavan kompurointia. Hän on rakas 

tyttäreni, jonka haluan pelastaa. 

10 Maan pyhiinvaeltajat: Olette mahtavan puun varjossa ja nautitte sen hedelmistä. Täällä on 

puhdasta ja kristallinkirkasta vettä sisältävä lähde, jossa voit sammuttaa janosi. Kaiken tarvitsemasi löydät 

täältä. 

11 Olet jättänyt taaksesi mies- ja naisjoukot, jotka yhä etsivät puuta ja kevättä. 

12 Olen nähnyt sinut vahvana. Kun nälkä, väsymys ja jano olivat poistuneet teistä, sanoin teille: 

"Kääntäkää katseenne niihin, jotka hukkuvat puutteen tähden. 

13 Tähti, joka ohjaa teitä ja joka on teidän oppaanne, on loistanut yli kaiken. Mutta kaikki eivät ole 

kyenneet näkemään sitä, ja he ovat eksyneet harhaan. 
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14 Näin näen ihmisten sielut tällä hetkellä: nälkäisinä, koska leipä on kätketty heiltä - 

haaksirikkoisina, koska he ovat tulleet heikoiksi maailman intohimojen edessä eivätkä ole löytäneet 

pelastavaa kättä, joka kurottaisi heitä kohti. 

15 Valmistelen teitä jo sielujen kalastajiksi pelastamaan rakastavasti kanssaihmisiänne. 

16 Ole sairaiden ja uupuneiden tukena, sillä nyt olet vahva. Paranna haavat, olivatpa ne sitten sielun 

tai ruumiin, vuodattamalla niihin parantavaa balsamia. Kun janoinen ei enää jaksa tulla luokseni, sinä tuot 

vettä hänen huulilleen. 

17 Tämä on ikuinen rakkauden lakini, jonka säädän teille. Sinun sydämesi on oleva uusi liitonarkki, 

jossa se säilytetään. Silloin tämä sisäinen valo ohjaa askeleitasi ja viitoittaa polun niille, jotka seuraavat 

sinua. 

18 Sanani on tällä hetkellä mannaa, joka ravitsee sieluanne sen matkalla läpi elämän, joka on täynnä 

vaikeuksia, kärsimyksiä ja kamppailuja, aivan kuten se teki, kun ylititte erämaan. Mutta tämä manna on 

ikuisen elämän mannaa - ei sellaista, joka ruokki Israelin kansaa vain niin kauan kuin erämaavaellus kesti 

ja josta sen kansan lapset pitivät muiston ottamalla kourallisen muistoksi. 

19 Miehet ja naiset, pysykää uskollisina opetuksilleni, niin että voitte olla lähimmäistenne 

keskuudessa kuin aurinko, joka hälventää pimeyttä, antakaa lapsille hyvä esimerkki, niin että he voivat 

olla perheen helmassa kuin kynttilänjalka, jonka valo on sammumaton. 

20 Siunattuja ovat rakkaat luomukseni, joissa näen innokasta ponnistelua ja samalla tuskaa, syvää 

tuskaa, koska tiedätte, että tämä aika päättyy pian, ja se on hyvin vähän, mitä olette käyttäneet ohjeistani. 

Mutta totisesti, minä sanon teille, armon aika ei ole loppumassa. Minä olen ympärilläsi ja vartioin 

askeleitasi. Profeettojen silmät näkevät Minun kävelevän valitun kansan edessä. 

21 Olen ääretön rakkaus, ylevä armo, enkä koskaan jätä lapsiani puolustuskyvyttömiksi. Henkeni on 

aina kanssanne ja odottaa kehotusta antaa teille hellyyttäni. Ette ole koskaan olleet orpoja, ja jos tunnette 

itsenne hylätyksi lyhyeksi aikaa, se johtuu siitä, että olette jättäneet minut. Mutta nyt näen, että haluatte 

tuntea armoni vaikutuksen. 

22 Autuas on se, joka kutsuu minua, sillä minä astun alas hänen sydämeensä ja pysyn hänessä. 

Jokainen, joka haluaa Henkeni valoa, valaistuu. Joka kutsuu minua Isäksi, kohtaa minut Isänä. Kun 

tarvitsette Minua lääkärinä, olen kanssanne, ja tunnette parantavan balsamini. Hänelle, joka kutsuu Minua 

veljeksi, ojennan armollisen käteni opastaakseni ja lohduttaakseni häntä, ja hän, joka pyytää Minua 

Mestariksi, saa opetuksen sydämeensä. 

23 Mikään ei ole minulle mahdotonta. Minä olen Kaikkivaltias, ja ääretön rakkaus, jota tunnen 

luotujani kohtaan, saa minut antamaan ihmisille armoa ja anteeksiantoa. Nämä eivät saa katsoa teidän 

heikkouksianne, vaan ainoastaan kohottaa sielunsa, sillä se on osa Henkeäni ja kuuluu Minulle. Sen 

yläpuolella on henki, joka on jumalallinen kipinä, jonka olen asettanut jokaiseen ihmisolentoon. 

Teen sinusta pilarin, sillä rakennan nyt uutta maailmaa, rauhan ja valon maailmaa. 

24 Ja te, jotka toisen aikakauden opetuslasten tavoin kuulette Sanaani, pyydätte Minulta, että olisitte 

hyödyllinen väline Työssäni, ja Minä annan teille voimaa ja valoa tehdä niin. Tulet tuntemaan Minut 

kaikilla tavoillasi. 

25 Haluan, että ymmärrätte tuon ajan sanani, joka painetaan sydämeenne, ja samoin, että ymmärrätte 

toisen aikakauden tulemiseni merkityksen. Sillä se, mitä tuona aikana tapahtui, oli sielun lunastustyö. 

26 Tultiin Vapahtajaksi täydellisyydestä tulemalla ihmiseksi maan päälle. Täytin tehtävän pelastaa 

kaikki luodut, jotka olivat joutuneet syntiin tottelemattomuutensa vuoksi Aadamista lähtien. Heidän 

heikkoutensa sai heidän sielunsa vajoamaan yhä syvemmälle. Mutta aikanaan, Messiaan tuloa koskevien 

ilmoitusten mukaisesti, tulin ihmiseksi antaakseni opetukseni ja poistaakseni sielun kahleet ja antaakseni 

sille ylösnousemuksen. 

27 Te kaikki tiedätte, mitä viimeisellä ehtoollisella tapahtui. Leipä ja viini, jotka annoin 

opetuslapsilleni, olivat ruokaa koko maailmankaikkeudelle. Ne symboloivat olemustani ja rakkauttani, 

joka hallitsee kaikkia lapsiani, uskovia ja uskottomia. Henkeni valo annettiin kaikille. 

28 Pesin apostolieni jalat osoittaakseni nöyryyttäni ja kutsuakseni heitä lähtemään maan poluille 

valmistamaan jokaisen sydämen rakkaudellani - sillä suunnattomalla rakkaudella, jota tunnen kaikkia 

kohtaan, jotta kukaan ei olisi eksyksissä ja kaikki tulisivat luokseni. Mutta tämä teko opettaa teille, että 

teidän on puhdistettava itsenne kaikista synneistä, jos haluatte aloittaa tehtävänne täyttämisen. 
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29 Mitään en ollut pidättänyt itselleni. Mitä sellaista ihmiset voisivat tehdä Minua vastaan, mitä en 

olisi tiennyt etukäteen? Kaikki oli valmisteltu niin kuin minun tahtoni oli, ja kun se tapahtui, se oli minun 

ennalta määräämäni tapa vakuuttaa sydämet. He raahasivat minut ristille, paljastivat ruumiini ja 

kiinnittivät käteni ja jalkani puuhun. - Tämä on ristin symboliikka: 

30 Vaakasuora palkki on maailman synti, joka vastustaa pystysuoraa palkkia. Jälkimmäinen nousee 

korkeuksiin ja merkitsee ne. Mutta synti on aina esteenä jumalalliseksi kohoamiselle. 

31 Minut naulattiin tuohon puuhun, ja kun henkeni näki sydämien kylmyyden, pahansuopuuden, ja 

sitten ilon, kun he näkivät tuon ruumiin marttyyrikuoleman, kasvot vääntyivät tuskasta. Silloin huuleni 

lausuivat nämä sanat: "Anna heille anteeksi, Herra, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät." 

Nyt tässä nykyhetkessä annan teille jälleen anteeksi, koska ette ole vieläkään ymmärtäneet Minua. 

Kuinka monet luoduistani väittävät rakastavansa Minua eivätkä rakasta Minua - kuinka monet, jotka 

luulevat palvelevansa Minua, palvelevat kiusausta! 

32 Jälleen kerran katseeni lepää väkijoukoissa ja tunnistan yhden ja toisen niistä, jotka ympäröivät 

Minua tuolloin - niistä, jotka olivat saaneet ihmeitä vähän aikaisemmin eivätkä silti kyenneet tunnistamaan 

Minua. 

33 En nähnyt noilla kasvoilla armoa enkä rakkautta. Siksi sanoin kansalle: "Minua janottaa." Ei ollut 

ruumiin jano, vaan sielun jano, joka sai nuo sanat lausumaan. Minä janosin ihmisten rakkautta. Mutta 

kaukana rakkaudesta näin niissä tyydytyksen, nautinnon siitä, että saivat minut kärsimään kuolemaan asti. 

Silloin maa vapisi, aurinko pimeni, ja tapahtui, että henkeni irrottautui Jeesuksen ruumiista. 

34 Lapseni näkivät ruumiin, jonka päälle laskeutui koko synnin ja maailman häpeän paino, ja 

marttyyrikuoleman kärsinyt ruumis huusi: "Jumalani, Jumalani, miksi olet hylännyt minut?". 

35 Sitten käänsin katseeni Marian murheellisiin kasvoihin, apostolini Johannekseen ja niihin naisiin, 

jotka olivat Marian mukana, ja haluten jättää vielä yhden todisteen rakkaudestani annoin kaikkien lasteni 

hoidon ja suojeluksen Marian harteille sanoen hänelle: "Nainen, siinä on lapsesi", ja Johannekselle: 

"Lapsi, siinä on äitisi". Se oli perintö, jonka jätin ihmiskunnalle sillä hetkellä. Johannes ruumiillisti lapsen, 

ihmisyyden. Sinut uskottiin Marian käsiin välittämään, lohduttamaan ja suojelemaan kaikkia luotuja 

ikuisesti. 

36 Sitten käännyin sen puoleen, joka huusi pelosta ja joka oli myös naulittu ristille: Dimasin puoleen. 

Pääsin hänen sydämeensä ja näin hänen suuren katumuksensa. Hän sanoi minulle: "Sinut, joka olet 

täydellinen, he ristiinnaulitsevat. Armahda minua köyhää syntistä." Lohdutin häntä sanomalla: "Totisesti, 

totisesti, muutaman hetken kuluttua olet kanssani Paratiisissa." 

37 Fyysinen kuolema lähestyi Jeesusta, ja silloin lausuin nämä sanat: "Isä, sinun käsiisi minä annan 

henkeni." 

Opetin teitä palaamaan Isän luo täytettyänne Hänen käskynsä. Henkeni palasi Hänen läsnäoloonsa 

yhdistyäkseen Hänen henkensä kanssa. 

38 Viimeiset sanani olivat: "Kaikki on tehty." Autuas on se sydän, joka pystyy saavuttamaan 

kehityspolkunsa lopullisen päämäärän, sillä minä otan sen vastaan, ja se on täynnä armoa ja täydellisyyttä. 

39 Nämä ovat ne seitsemän sanaa, jotka maailma kuulee vuodesta toiseen ymmärtämättä niiden 

hengellistä merkitystä. 

40 Opetuslapseni ja ystäväni, Jeesuksen poismenon jälkeen he ottivat ruumiin talteen, balsamoivat sen 

tapojen mukaan ja panivat sen hautaholviin. Kolmen seuraavan päivän aikana Henkeni laskeutui 

maailmoihin, joissa sielut odottivat Minua antaakseen heille vapauden ja näyttääkseen heille tien. Lunastus 

saavutti myös ne luodut, jotka olivat pimeissä sfääreissä odottamassa Vapahtajaansa. 

41 Sen jälkeen ilmestyin tekemällä itseni näkyväksi ja vierailin äitini, Maria Magdaleenan, ja myös 

opetuslasteni luona. Ennen taivaaseenastumistani annoin heille viimeisen ohjeeni osoittaakseni heille, 

miten heidän oli käyttäydyttävä ihmisten keskuudessa, jos he aikoivat tuoda ääretöntä viisauttani, 

täydellistä opetusta, herättääkseen kaikki sielut uuteen elämään. 

42 Ja tänään, kun lähestyy aika jättää teidät hyvästit, sanon teille: Olkaa huolettomia tämän rajoitetun 

opetusajan jälkeen. Sielut ovat kehittyneet, eikä teidän tarvitse nähdä Minua aineellisilla silmillä. Teidän ei 

myöskään enää tarvitse kuulla sanaani aineellisista suista. Sielu on kehittynyt, se on noussut, ja se 

vastaanottaa hengellisesti. Näytän tien myös kaikille opetuslapsilleni tulevaisuudessa. 
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43 Annan ohjeeni kaikille lapsilleni. Mestari sanoo sinulle: Kun olette muuttaneet teille uskotut sielut 

hedelmällisiksi pelloiksi, joilla rakkaus kantaa hedelmää, yhtenäisyys ja veljeys tulevat vallitsemaan 

keskuudessanne. Silloin voitte pitää itseänne opetuslapsinani. 

44 Joskus puhun teille mielikuvissa, jotta voitte ymmärtää syvälliset opetukset painamalla Sanani 

mielikuvitukseenne, ja puhun teille pitkään, jotta mikään ei loukkaa tai hämmentäisi teitä. Jos näin ei olisi, 

olisitte jo luoneet arvomerkkejä, asteita ja luokituksia opetuslasten ja opetuslasten, "ensimmäisten" ja 

"viimeisten" välille kokouksissanne, ja juhlien keskellä kruunaisitte itsenne kuvitteellisilla 

laakeriseppeleillä. Sillä miehillä on taipumus turhamaisuuteen ja näyttävyyteen. 

45 Kylväkää keskenänne veljeyden siemen, jota apostolini viljelivät tuolloin. Tämä siemen oli malli, 

jonka avulla he istuttivat kirkkoja, kyliä ja kaupunkeja. 

46 Mitä sinun on tiedettävä, jotta voit opettaa oppejani?: Rakkaus. Teidän on mahdotonta olla 

Kristuksen lähetystyöntekijöitä, jos teillä ei ole rakkautta sydämessänne. Saavutte kaikki luokseni, ja se 

tapahtuu rakkauden kautta. Jotkut saapuvat aikaisemmin, toiset myöhemmin. Eniten kyyneleitä joutuvat 

vuodattamaan ne, jotka myöhästyvät eniten omasta syystään. 

Olette kaikki kuin kukkia, jotka eivät avaudu samaan aikaan vastaanottaakseen uuden päivän valon. Jos 

sydämenne on pysynyt suljettuna jumalalliselle rakkaudelle, sanon teille nyt: menneisyytenne on mennyt 

ohi, nyt ikuisuus ottaa teidät takaisin. Pidän käsissäni menneen elämänne kirjaa, jossa on varmasti monia 

virheitä. Mutta siinä ovat myös tulevan elämäsi ja muutoksesi tyhjät sivut. Näen ja tiedän kaiken. 

47 Kerron teille jälleen kerran, että te kaikki yhdytte Minuun. Mutta jokaisen on "valloitettava" taivas 

itse. Voit tehdä tämän "valloituksen" helposti rakkauden kautta tai tuskallisesti kivun kautta. Minä autan 

teitä, lohdutan teitä ja opastan teitä, mutta loput teidän on tehtävä itse. Vahvistan teitä, ja tämä voima on 

rakkautta, todellista energiaa, joka liikuttaa maailmankaikkeutta, kaikkea luotua ja jota ilman teitä ei olisi 

olemassa. 

Piilotan sinulta menneisyytesi kirjan, sillä jos näkisit sen sivut, itkisit surusta ja tulisit sairaaksi surusta. 

Monien kauhu ja suru olisi niin suuri, että he pitäisivät itseään anteeksiantamuksen ja lunastuksen 

arvottomina. Jopa näissä pimeissä asioissa rakkauteni loistaa, säästääkseni teidät kauhealta ja loputtomalta 

tuskalta ja luodakseni uusia tapoja, joilla voitte vähitellen uudistaa sieluanne puhtaiden töiden kautta. Jos 

kuitenkin tietäisitte elämänne kirjan tulevat sivut - kuinka hymyilisittekään onnesta! 

48 Kun olette korottaneet itsenne, muistatte ilolla menneitä kärsimyksiänne ja kiitätte Isää. Sillä nämä 

kärsimykset olivat vähemmän kuin mitä ansaitsit. 

49 Tässä on sanani, joka on annettu ihmisen älyn kautta. Jotta se olisi niin täydellinen kuin toivotte, 

teidän on henkistettävä itsenne ja jaettava se veljienne ja sisartenne kanssa, joiden kautta puhun teille. 

Antakaa heille idealismia, mielenrauhaa ja kannustusta siihen. Työsi on sielulle vaikeaa ja ruumiille hyvin 

raskasta. Työni tarvitsee vahvoja äänenkantajia, sillä vain siten se pystyy tekemään ihmeitä, joita 

epäuskoinen maailma vaatii, eli ne, jotka ovat epäilyksissään Tuomaksen kaltaisia - joiden on nähtävä ja 

koskettava tullakseen vakuuttuneiksi, tietämättä, että hekin voisivat tehdä ihmeitä, jos he ottaisivat 

vähemmän Tuomaksen ja enemmän Mestarin, joka puhuu teille, esikuvakseen. 

50 Te Sanani äänenkantajat: Niin kauan kuin työtänne ei ymmärretä ja kun näette, että ette saa 

ansaitsemaanne huomiota ja arvostusta tekemänne työn vuoksi - hyväksykää se, antakaa anteeksi, älkää 

menettäkö ystävällisyyttänne. Mutta kun tunnette älyynne kohdistuvan valoni hengellisen kosketuksen, 

joka sitten tulee huuliltanne - ajatelkaa Minua, antautukaa iloisesti rakkaudelleni, palvelkaa Minua 

äärettömällä ilolla tietäen, että näin tehdessänne palvelette veljiänne ja sisarianne. Palkitsen 

valmistautumisenne täyttämällä teidät armolla noina hetkinä. Ansaitaksesi kaiken tämän sinun on tultava 

rakastavaksi ja sinulla on oltava sydämessäsi todellisen hyväntekeväisyyden tunne. 

51 Älkää ajatelko maallisia "viisauksia" tai filosofioita sillä hetkellä, kun valmistaudutte 

ilmentymääni, sillä kaikki tämä on hyödytöntä viisauteni edessä. Minä olen se, joka innoitan teitä 

haltioitumisessanne ja annan teille voimaa vaikean tehtävänne suorittamiseen. Jos antaudutte Minulle, 

mitä pelättävää teillä on? 

52 Rukoilkaa, mutta antakaa rukouksenne määräytyä päivittäisten aikomustenne ja tekojenne mukaan, 

sillä se on paras rukouksenne. Mutta jos haluatte osoittaa ajatuksen Minulle esittääksenne sillä pyynnön, 

sanokaa Minulle vain: "Isä, tapahtukoon minulle sinun tahtosi." Tämän avulla pyydätte enemmän kuin 
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voitte ymmärtää ja toivoa, ja tämä yksinkertainen lause, tämä ajatus, yksinkertaistaa vielä enemmän sitä 

"Isä meidän -rukousta", jota pyysitte Minulta toisen kerran. 

53 Näin teillä on rukous, jossa pyydetään kaikkea ja joka puhuu teille parhaiten. Mutta huulet eivät 

saa sanoa sitä, vaan sydämenne saa tuntea sen, sillä sen sanominen ei merkitse sen tuntemista, ja jos 

tunnette sen, teidän ei tarvitse sanoa sitä Minulle. Osaan kuulla hengen äänen ja ymmärtää sen kieltä. 

54 Onko teille suurempaa iloa kuin tietää tämä? Vai luuletko, että olen riippuvainen siitä, että sinä 

kerrot minulle, mitä minun on tehtävä? Älkää vahvistako itseänne siinä käsityksessä, että ilmenemisiäni 

varten tarvitaan sopivia paikkoja, erityisiä vaatteita ja jopa tiettyjä käyttäytymistapoja, jotta voisin tehdä 

itseni tunnetuksi. Tulevat päivät, jolloin inspiraationi on kanssanne missä tahansa ja mihin tahansa aikaan, 

erilaisten ihmisjoukkojen edessä, jolloin ilmaisette ajatukseni sanoin ja kielillä, joita kaikki ymmärtävät. 

55 Ainoa seurakunta, jossa tämä sana kuuluu, on veljesi sydän. Opiskeletteko kieliä voidaksenne 

välittää sanaani muilla kielillä kuin niillä, joita puhutte? Minä sanon teille, että teidän on ilmaistava 

ajatukseni, jotka ovat valoisia, ja jokainen saa ne omalla kielellään, aivan kuten tapahtui, kun apostolini 

puhuivat valtakunnastani eri kielillä tai eri kielillä oleville ihmisille. Ne, jotka uskovat näiden 

hämmästyttävien tapahtumien olevan totta, kutsuvat niitä ihmeiksi, kun taas toiset kieltävät ne, koska 

pitävät niitä mahdottomina. Mutta sanon teille, että ne ovat pieniä asioita, jotka pystytte tekemään ilman 

vaivaa, jos olette todella rakkauteni opetuslapsia. Seuratkaa sydämenne impulsseja, oi äänenkantajani, 

matkimatta ketään. Muista, että jokaisella on oma tehtävänsä. 

56 Ihmiset, moninkertaistakaa itsenne, auttakaa ajatuksillanne niitä, jotka ovat välineitäni. 

Hurmoksessaan he antavat teille hengellistä valoa, ravintoa, joka vahvistaa ja ilahduttaa teitä. He 

palvelevat, jotta voitte oppia. Huomenna muut tekevät sinulle sen, mitä sinä teet heille tänään. Voisitte 

sanoa, että sen kielen ulkoinen muoto, jolla puhuin "toisella aikakaudella", ja se, jota käytän nyt, ovat 

erilaisia, ja osittain olisitte oikeassa. Sillä Jeesus puhui teille silloin niiden kansojen ilmaisuilla ja 

idiomeilla, joissa hän eli, aivan kuten minä puhun tänään niiden hengestä, jotka kuulevat sanaani. Mutta 

tuon silloin ja nyt annetun Sanan välittämä hengellinen sisältö on sama, yksi ja muuttumaton. Silti tämä on 

jäänyt huomaamatta monilta, joiden sydämet ovat paatuneet ja mielet sulkeutuneet. 

57 Aina on niitä, jotka irtautuvat juuresta ja takertuvat ulkoiseen, jossa he erehtyvät ja harhautuvat 

huomaamattaan. Kieli, joka paljastuu jokaisessa lapsessani, jonka kautta puhun teille, on hyvin 

yksinkertaista ja puhdasta, paljastaa rakkautta ja sillä on hengellistä sisältöä. Mutta älkää antako teidän 

pettää itseänne sointuvilla ilmauksilla, jotka kuulostavat hyvin hyvältä korvissanne, mutta eivät sano 

mitään sydämellenne. 

58 Anna sydämesi liikuttaa enemmän kuin aivosi, sillä se on sen herra. Mitä korkeammalla ihminen 

on, sitä enemmän hän rakastaa, sitä nöyrempi hän on ja sitä terveempi hän on. 

59 Etsikää työtäni puhtaimmalla ja korkeimmalla uskollanne, rakkaudellanne ja ajatuksillanne. Älkää 

mutkistako sitä turhalla tiedolla, älkääkä peittäkää tämän opin loistoa ulkoisilla palvonnan muodoilla. 

Älkää unohtako, että näiden ja muiden asioiden, joista kerron teille myöhemmin, vuoksi olette eksyneet 

oikealta tieltä. 

60 Kumman valitset mieluummin: Etsitkö Minua niiden esineiden kautta, joita luotte edustamaan 

Minua, vai otatko vastaan suoraan sydämeesi rakkauteni kosketuksen tai ääneni kutsun? Hengellistäkää 

itsenne. Totisesti sanon teille, että joka tämän saavuttaa, se saa jotain, mikä on arvokkaampaa kuin kaikki 

maalliset arvonimet ja nimitykset. 

61 Tulette kokemaan ihmeitä, kun tämä tapahtuu, ja jo sitä ennen tapahtuu uskomattomia tapahtumia. 

Eteenpäin, opetuslapset! Älkää pelästykö sieluja, joilla ei ole valoa, olivatpa he sitten inkarnoituneita tai 

eivät enää inkarnoituneita. Mutta rakastakaa heitä ja auttakaa heitä, sillä hekin ovat rakastettuja lapsiani, 

jotka yhä etsivät minua, aivan kuten te olette etsineet minua. Sitten otan heidät vastaan ja syleilen heitä 

kuin "Tuhlaajapoika". 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 248 
1 Rauhani olkoon jokaisessa sielussa. Tunne tämä rauha syvästi, niin että valo voi puhjeta esiin ja 

tehdä todelliset polut näkyviksi, ja voitte kääntyä pois pimeiltä poluilta, joita olette kulkeneet vuosisatojen 

ajan kompastellen ohdakkeisten pensaiden seassa. Kuinka suurella ahdistuksella olettekaan peittäneet 

kauniin planeetan, jonka annoin teille, jotta voisitte asua sillä hetken ikuisen elämänne aikana. 

2 Vain rauhan ollessa sielussanne voitte seurata Minua ja ymmärtää Minua. Opetuspuhe, jonka 

annan teille, on tarkoitettu vahvoille sieluille, ihmisille, jotka ovat tulleet vahvoiksi tuskassa ja 

rakkaudessa, jotta he voivat myöhemmin loistaa ihmiskunnan edessä esikuvina. 

3 Jos ajattelette Jeesuksen esimerkkiä, hyödynnätte opetuksiani parhaiten. Mutta jos syötte 

sinnikkäästi niitä katkeria hedelmiä, joita ihmiskunta viljelee, ette ymmärrä Mestarin opetuksesta juuri 

mitään. On monia vaarallisia ja myrkyllisiä hedelmiä, koska ne lupaavat makeutta ulkoa ja kätkevät 

myrkkyä sisältä. 

4 Sanon teille uudestaan: Levätkää sielunne ja unohtakaa hetkeksi ongelmanne ajatellen, että ne ovat 

koko ihmiskunnan ongelmia, kun maailma käy läpi korjausten aikaa. 

5 Olette kuin pensaat, joiden oksat ovat joskus niin vaisuja ja sairaita, että ne tarvitsevat kivuliaan 

karsinnan sairaiden osien poistamiseksi, jotta ne voivat toipua. Kun rakkauden oikeudenmukaisuuteni 

poistaa ihmispuusta sairaat oksat, jotka vahingoittavat sen sydäntä, se nostaa sen ylös. Kun ihmiseltä 

aiotaan leikata jokin raaja pois, hän huokaisee, vapisee ja pelkää, vaikka hän tietää, että se tehdään sairaan 

ja kuolleen osan poistamiseksi ja että se uhkaa sitä, mikä voi vielä elää. Myös ruusut vuodattavat 

karsittaessa elinvoimaansa kuin tuskan kyyneleet, mutta sen jälkeen ne peittyvät mitä kauneimpiin 

kukintoihin. Rakkauteni karsastaa äärettömän korkealla tavalla lasteni sydämessä olevan pahan, joskus 

uhraamalla itseni. Kun ihmiset ristiinnaulitsivat minut, peitin teloittajani hyvyydelläni ja anteeksiannollani 

ja annoin heille elämän. Sanoillani ja hiljaisuudellani täytin heidät valolla, puolustin ja pelastin heidät. 

Näin rajoitan pahaa, torjun sen rakkaudellani, puolustan ja pelastan pahantekijän. Nuo anteeksiannot 

olivat, ovat ja tulevat olemaan ikuisia pelastuksen lähteitä. 

6 Tänään, kuten ennenkin, nostan teidät ylös, kun putoatte, ja puutun asiaan, kun eksytte. 

Ymmärtäkää, ettei teillä ole mitään pelättävää Minulta. Pelätkää itseänne! 

7 Näytän lapsilleni aina helpon, kauniin ja turvallisen tavan. Säästän teidät pitkiltä, vaikeilta ja 

surullisilta kävelymatkoilta, joita teette teoksillanne. Jos eksytte tai olette hitaita ja viivyttelette 

saapumistanne valon tielle, se johtuu vain siitä, että olette itsepäisiä. 

8 Annan teille uusia paljastuksia, jotta tekin voitte saavuttaa uusia muutoksia. Mikään ja kukaan ei 

pysty estämään opetussanojani pääsemästä sieluihin kirjoitusten muodossa. Sanani tuhoaa kaiken sen 

väärän, mikä on kertynyt ihmiselämään. 

9 En ole aloittamassa pientä riitaa, vaan suurta maailmankatsomusten sotaa, jossa inspiroituneet 

loistavat. Annan teille oikean sanan, jotta voitte tulkita opetukseni oikein. 

10 Tulkaa Mestarin luo ja oppikaa Häneltä, jotta voitte poistaa ne huonot tulkinnat, joita teille on 

opetettu entisaikojen kirjoituksista. Nuo virheelliset tulkinnat, jotka olivat kuin sokeita peilejä, eivät 

antaneet teidän nähdä totuutta. 

11 Teille on puhuttu antikristuksesta, mikä viittaa opetuslapseni Johanneksen ilmestykseen. Olette 

virheellisesti soveltaneet tätä persoonallisuutta moniin menneisiin ja nykyisiin kanssaihmisiinne. Tänään 

kerron teille, että Antikristusta, sellaisena kuin ihmiskunta on hänet nähnyt, ei ole olemassa eikä tule 

olemaan. Antikristus on jokainen, joka ei rakasta, koska Kristus on Luojan rakkaus. Ymmärtäkää siis, että 

maailmanne on täynnä antikristuksia, jotka ovat materialismin sokaisemia. 

12 Sanon teille, että teidän on parempi olla täynnä epävarmuutta ja kieltämistä kuin täynnä vääriä 

uskomuksia tai valheita, joita luulette totuuksiksi. Rehellinen kieltäminen, joka johtuu epäilystä tai 

tietämättömyydestä, aiheuttaa vähemmän vahinkoa kuin valheellinen varmuus valheellisesta totuudesta. 

Rehellinen epäilys, joka kaipaa ymmärrystä, on parempi kuin luja usko johonkin myyttiin. Epätoivoinen 

epävarmuus, joka huutaa ääneen valoa, on parempi kuin fanaattinen tai epäjumalanpalveluksellinen 

varmuus. Nykyään epäuskoiset, pettyneet ja katkeroituneet ovat kaikkialla vallalla. He ovat kapinallisia, 

jotka näkevät usein muita selkeämmin, jotka eivät näe rituaalista poseerausta sellaisenaan eivätkä ole 

vakuuttuneita vakuutteluista, joita he ovat kuulleet niiltä, jotka ohjaavat ihmisiä hengellisesti. Sillä kaikki 
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nuo monimutkaiset teoriat eivät tyydytä heidän sydäntään, joka janoaa puhdasta vettä, joka rauhoittaa 

heidän pelkonsa. Ne, joita pidätte kapinallisina, osoittavat usein enemmän valoa kysymyksissään kuin ne, 

jotka vastaavat niihin, koska pitävät itseään oppineina tai tärkeinä. He tuntevat, näkevät, aistivat, kuulevat 

ja ymmärtävät selkeämmin kuin monet, jotka kutsuvat itseään jumalallisten opetusten mestareiksi. 

13 Keskustelette myös pelätystä ja kauheasta maailmanlopusta, jonka uskotte olevan lähellä aina kun 

sota syttyy. Tämänkin sanon teille tänään, että se loppu, jota odotatte, ei tule. Toisen aikakauden sanani 

viittaavat materialisoituneeseen ja tieteelliseen maailmaan, joka ei kunnioita Minua, ei rakasta Minua eikä 

tunnusta Minua. 

14 Olette kirjaimellisesti uskoneet sellaisten ihmisten tuloon, jotka kutsuvat itseään "Kristukseksi", ja 

olette vihdoin uskoneet ja ymmärtäneet, että nämä tulevat olemaan vääriä Kristuksia. 

15 Haluatte ottaa symbolit väärin ja paneutua niihin niin, että joudutte harhaan ettekä lopulta tiedä, 

mitä ajatella. Älkää ajatelko niin paljon, puhdistakaa sielunne ja sydämenne ja tulkaa luokseni. Annan 

teille valoa ja paljastan teille sen, mitä teidän on tiedettävä sekä aineellista parantumistanne että 

hengellistä nousuanne varten. 

16 Keitä ovat väärät Kristukset? Kaikki ne, jotka toitottavat ylivertaisuutta ja hyveellisyyttä ja 

väittävät olevansa hyvän levittäjiä, vaikka he tekevät juuri päinvastoin. 

17 Puhutte edelleen Jumalan kauheasta oikeudenmukaisuudesta, Jehovan vihasta, "silmä silmästä ja 

hammas hampaasta" tuomiopäivän aikana, jolloin minä olen kostava tuomari. Mutta kuinka monta 

tuomion päivää olette kokeneet olemassaolonne aikana? Noina sielusi surullisina hetkinä en ole ollut 

tuomarisi, vaan puolustajasi. Hengessäni ei voi olla vihaa. Miten sitten voisin paljastaa sen? Minussa on 

vain harmoniaa. Ne, jotka ottavat silmä silmästä ja hammas hampaasta, olette te. Oikeuteni on rakastava, 

ja te itse pyydätte mahdollisuutta puhdistautua. Sillä minä en rankaise teitä. 

18 Te, jotka olette eksymässä, otan teidät pian vastaan ja annan teille voimani ja valoni, kun kutsutte 

minua. Ei ole väliä sillä, että teillä on ruumiissanne ja sielussanne suurten syntisten jäljet. Aion saada sinut 

siunaamaan niitä, jotka ovat loukanneet sinua, ja siunaamaan Jumalaa siitä, että hän on pitänyt tätä ihmettä 

sinussa mahdollisena. Silloin alatte tuntea Kristuksen rakkauden sydämessänne. 

Jotkut ajattelevat kuullessaan nämä sanat: Miten on mahdollista, että suuret syntiset voivat saada tämän 

armon yhtä hyvin kuin vanhurskaat, jotka saavat sen ansioidensa kautta? Oi ihmiset, 

Ihmiset, te ette näe silmiänne pidemmälle! Olen aina antanut teille armosta etujani, jo ennen kuin olette 

ansainneet niitä! 

19 Vastaan sekä puhtaaseen ajatukseen että sen surulliseen valitukseen, joka lähestyy Minua 

tahriintuneena aina, kun edes nöyryyden tai oivalluksen kipinä karkaa häneltä rakkauden puutteen vuoksi 

lähimmäisiään kohtaan. 

20 Olen niiden heikkojen puolustaja, jotka vuodattavat kyyneleitä suuren kyvyttömyytensä ja 

tietämättömyytensä vuoksi. Minä olen jumalallinen toivo, joka kutsuu ja lohduttaa itkevää, minä olen 

rakastava Jeesus, joka hellästi hyväilee sitä, joka huokaisee tuskastaan ja katumuksestaan. 

21 Minä olen teidän Vapahtajanne, teidän Lunastajanne. Minä olen totuus, joka on ihmisten 

ulottuvilla. 

22 Nyt seuraa toinen opetuksistani, opetuslapset: Totisesti sanon teille, että kun tunnette itsenne 

vahvoiksi, suuriksi tai ylivertaisiksi, siirrytte kauemmas Minusta, koska ylpeytenne kuristaa nöyryyden 

tunteen. Mutta kun tunnette itsenne pieniksi, kun ymmärrätte, että olette kuin atomeja luomakuntani 

keskellä, silloin lähestytte Minua; sillä nöyryytenne vuoksi ihailette Minua, rakastatte Minua ja tunnette 

Minut lähellänne. Sitten ajattelet kaikkea sitä suurta ja käsittämätöntä, mitä Jumala pitää sisällään ja mitä 

haluaisit tietää ja kokea. Sinusta tuntuu kuin kuulisit jumalallisten kuiskausten kaiun sielussasi. 

23 Minä olen sielunne Mestari ja sen Pelastaja. Kehosi on yksi niistä monista työkaluista, jotka sinulle 

on annettu. Mutta useimmilla on taipumus unohtaa Minut, kun he inkarnoituvat, ja he eksyvät maan päällä 

heitä ympäröivän elämän vaikutuksesta. Näin tapahtuu silloin, kun sielusta puuttuu vielä todellinen 

suuruus ja kohoaminen. 

Toiset, jotka eivät unohda, että minä olen heidän Herransa ja Isänsä, osoittavat olevansa kyltymättömiä 

pyytämään, mutta niukkoja antamaan. Heiltä puuttuu sielun anteliaisuus, jotta he voisivat rakastaa. He 

luulevat ymmärtävänsä, miten pyytää, mutta he eivät tiedä, miten antaa. He eivät ponnistele oppiakseen 

pyytämään, vielä vähemmän oppiakseen antamaan. Ainoa asia, jota heidän pitäisi pyytää Minulta, on se, 
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että toteutan Tahtoni heidän kohdallaan. Sillä olette jo tunnustaneet, että Tahtoni on oikeudenmukainen, 

täydellinen ja rakastava. 

24 Minä sanon teille: "Pyytäkää, niin teille annetaan." 

25 Onko tämä lause tai pyyntö mielestänne merkityksetön? Totisesti sanon teille, että jokainen, joka 

osoittaa sen Minulle ja tuntee sen, on löytänyt ihmeiden lähteen. - Mitä tulee antamiseen, antakaa kaikki, 

mitä rakkaus neuvoo teitä antamaan. 

26 Yritätte vaientaa sielun puhtaimmat tuntemukset maailmassa oikeiden nautintojen avulla. Mutta 

koska Jumalallinen Henki on kätketty olemukseenne, teidän kaikkien on alistuttava Hänelle, joidenkin 

aikaisemmin, joidenkin myöhemmin. 

27 Ihmiset eivät kykene taistelemaan ikuisesti Jumalaa vastaan, joka on ainoa, joka voi nostaa teidät 

epätäydellisen olentonne tilasta täydellisyyden korkeuksiin. 

28 Näytän teille opetukseni avulla elämän todellisen merkityksen ja opetan teitä tulkitsemaan oikein 

paitsi tämän ajan sanaani myös menneen ajan sanaani. Sillä väärillä tulkinnoillanne olette luoneet 

fanaattisia kulttimaisia tekoja viitaten sanoihini. Siksi materialisminne ei anna teidän ymmärtää, kun sanon 

teille: "Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani ei katoa." 

Ajattelet: Onko mahdollista, että taivas katoaa kuten maa? Tämä osoittaa, ettei sinulla ole syvempää 

ymmärrystä. Halusin kertoa teille, että taivas, jonka näette, ja maa, jolla asutte, katoavat, kun aika kuluu 

sekunti sekunnilta. 

toinen jättää niihin jälkensä, mutta että Sanani olemus ja sisältö eivät katoa, koska se on jumalallinen ja 

ikuinen, ja jumalallinen on muuttumaton. 

Maasi ja taivaanne kuitenkin muuttuvat ja katoavat huomaamatta ihmisten kannalta, kun taas minun 

rakkauteni pysyy muuttumattomana. Rakkauteni ei katoa, sillä koko maailmankaikkeus on täynnä sitä. 

29 Jeesus tuli opettamaan teille rakkautta, ei tyydyttämään turhaa uteliaisuuttanne. mutta kuinka harva 

osaa rakastaa hänen nimessään. Aina kun teette jotain hyvää, sanotte: "Olen jalo, olen antelias, olen 

hyväntahtoinen, siksi teen näin." Minäpä kerron teille: Jos tekisit nuo teot Herrasi nimessä, olisit nöyrä, 

koska hyvyys on Jumalalta, ja minä olen antanut sen sielullesi. Jos siis katsot hyvien tekojesi johtuvan 

ihmissydämestäsi, kiellät sielusi ja Hänet, joka on varustanut sen noilla hyveillä. Toisaalta, jos teet jotain 

pahaa, peset kätesi Pilatuksen tavoin ja syytät siitä Isää sanoen: "Se oli Jumalan tahto, se oli kirjoitettu, 

Jumala tahtoi sen, se on kohtalo." 

30 Sanotte, että mitään ei tapahdu ilman Jumalan tahtoa vapauttaa teidät virheistänne. Mutta totisesti 

sanon teille, että olette erehtyneet, sillä virheenne ja kurjuutenne tapahtuvat ilman Jumalan tahtoa. 

Ymmärtäkää, että Kaikkivaltias ei koskaan pakota teitä väkisin, Hänen voimallaan. Näin teette 

heikommille veljillenne ja sisarillenne. Totisesti sanon teille, että pahuus, epärehellisyys ja sopusoinnun 

puute ovat teidän; rakkaus, kärsivällisyys ja mielenrauha tulevat Jumalalta. Aina kun rakastat, sielusi 

Luoja inspiroi sinua. Toisaalta, kun vihaat, se olet sinä itse, se on sinun heikkoutesi, joka ajaa sinua ja 

tuhoaa sinut.  

31 Aina kun elämässäsi tapahtuu jotain pahaa, voit olla varma, että se on sinun syytäsi. Mutta sitten 

kysyt itseltäsi: Miksi Jumala sallii tämän? Eikö hän kärsi syntiemme tähden? Eikö Hän itke, kun Hän 

näkee meidän itkevän? Mitä se maksaisi Hänelle, jos hän säästäisi meidät näiltä putoamisilta? Sanon teille: 

niin kauan kuin ette rakasta, Jumala on teille jotakin sellaista, mitä ette voi ymmärtää, koska Luojanne 

suurisydämisyys on käsityskykynne yläpuolella. 

32 Tule vahvaksi, suureksi, viisaaksi, opi rakastamaan. Jos rakastatte, teillä ei ole enää lapsellista 

halua tutkia Jumalaa, sillä silloin näette ja tunnette Hänet, ja se riittää teille. 

33 Rakkauteni vastaa niihin kysymyksiin, joita joskus kysytte itseltänne kärsimyksissänne. Annan 

teidän vain tuntea kasvattamanne hedelmän maun, jotta voitte tuntea jotain siitä, mitä olette saaneet muut 

tuntemaan. Mutta kerron teille myös tämän, että kun te saatte kärsimyksen maljan ylitsevuotavaksi, ja 

voisin säästää teidät tuskalta, sallin silti näiden ja jopa kuoleman olla teissä. Sillä sielu on kaikkien näiden 

merkityksettömien aistihavaintojen yläpuolella, jotka koettelevat sitä ruumiin avulla. 

34 Jeesus tuli ihmisten luo opettamaan teille, miten ylevä sielu kestää ruoskaniskut, loukkaukset ja 

piikit, jotta teillä olisi "ristiinnaulittuna" rohkeutta nousta teloittajaa tai herjaajaa vastaan, rakastaa häntä ja 

siunata häntä. 

35 Näin sinun on jätettävä maailma ja ruumis taaksesi. 
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36 Mutta tänään, tänä armon aamuna, kun Sanani palaa luoksenne ihmismielen kautta, toivotan teidät 

tervetulleeksi. 

37 Ihmiskunta, te valmistaudutte juhlistamaan Jeesuksen syntymää. 

38 Joulun, ilon ja muiston juhla. 

39 Rikkaille ja mahtaville se merkitsee maallisia tyydytyksiä ja nautintoja. Niille, jotka seuraavat 

Kristusta, jolla ei ollut sänkyä eikä kotia sinä yönä, jona hän syntyi, se on puutteen mutta hengellisen ilon 

juhla. 

40 Kristillinen ihmiskunta, te, jotka valmistaudutte koristamaan alttareitanne ja järjestämään 

juhlianne, totisesti sanon teille, että sydämenne on tyhjä. Ettekö ole ajatelleet, että ne alttarit, joita 

pystytätte, ja ne kuvat, joilla Minua kuvaatte, ovat vain silmienne iloksi ja jumalallisen jäljitelmä, joka on 

hyvin kaukana todellisuudesta? Olen aina asunut todellisen nöyryyden temppelissä. Samoin olen opettanut 

teitä täyttämään tehtävänne kaikella rakkaudella ja itsensä kieltämisellä. 

41 Tänään näen, että tämä opetus on menettänyt voimansa, että kristinusko on unohtanut sen 

merkityksen. Sillä jopa ne, jotka aiheuttavat perheilleen vaikeuksia, kutsuvat itseään kristityiksi. Myös ne, 

jotka esittelevät loistoa ja valtaa, ja ne, jotka lietsovat sotia, kutsuvat itseään kristityiksi. Mutta kaikki eivät 

seuraa tuota esimerkkiä ja tuota tietä, sillä monet heräävät ymmärtämään, että sielun suuruus perustuu 

sydämen luonteeseen, joka on koti niille puhtaille tunteille, jotka Jumala herättää ihmisessä. 

42 On kulunut noin 2000 vuotta siitä, kun tulin maailmaan ihmisolentona. Muistutan teitä tästä vain 

siksi, että ymmärtäisitte, kuinka kaukana olette ohjeeni täyttämisestä. Esimerkkini täydellisenä ihmisenä 

alkoi syntymästäni, jatkui koko lapsuuteni ja nuoruuteni ajan, kunnes se päättyi viimeiseen hengenvetoon 

kidutuksen ristillä. Tämä verelläni kirjoitettu tarina on elämän kirja ja ihmisen lunastuksen alku. 

43 Elin ihmisten keskuudessa saadakseni heidät ymmärtämään, että Isän rakkaus heitä kohtaan oli 

niin suurta, että lopulta rajoitin itseni elämään heidän kanssaan ihmisolentona, kaukana kaikista niistä 

jumaluuskäsityksistä, joita kansan johtajilla oli, jotka seurasivat Mooseksen heille jättämää lakia. Miten he 

olisivat voineet ajatella Jumalan Poikaa hänen köyhyydessään, kun he itse elivät rikkaudessa? Miten he 

olisivat voineet kumartaa Jeesuksen, puusepän pojan, edessä, vaikka he tunsivat olevansa etuoikeutettuja? 

He eivät ymmärtäneet rakkauden ja nöyryyden opetustani. Kehtoni oli niin köyhä, ettei kukaan heistä 

tullut lähellekään, ei edes hyväilemään Minua tai katsomaan Minua rakastavasti. Mutta luonto oli aivan 

innoissaan läsnäolostani ihmisenä ja ojensi kätensä minua kohti eri maailmoissaan toivottaakseen minut 

tervetulleeksi, kun taas Ikuisen valo, jota tähti symboloi, ilmoitti Messiaan tulosta maailmalle. 

44 Nyt, tänä aikana, jolloin Minun ei tarvinnut syntyä ihmisolennoksi eikä tulla ihmiseksi ja sitten 

tulla vainotuksi, ihmiskunta näkee Henkeni valon, joka loistaa päällenne, ja ihmiskunta kykenee 

tunnistamaan, missä Sanani virtaa tällä hetkellä. 

45 Tulen tänään valona, olemuksena, täyttämään rauhalla hyväntahtoiset ihmiset, jotka osasivat juhlia 

tätä päivää hengellisyyden ja ilon kautta ja jotka tarjosivat sydämensä Minulle lahjaksi. 

46 Kärsimys ja kurjuus on se, mitä tarjoatte Herralle, muistaen, että myös Mestarinne tuli maailmaan 

kärsimään. 

47 Otan vastaan tämän lahjoituksen ja sytytän sydämissänne sammumattoman liekin. Koska tarjosin 

itseni uhriksi näyttääkseni teille tien pelastukseenne, älkää unohtako, että olen aina valmis ojentamaan 

armollisen käteni pelastaakseni teidät. 

48 Henkinen lapsuutenne on ohi, ja teidän on nyt ymmärrettävä kehitystänne. 

49 Olen antanut teille sijaisuuteni, koska olen sanonut teille: "Joka täyttää tehtävänsä opetuslapsena, 

tulee olemaan Mestarinsa kaltainen." Kylvä rakkautta, pane rauha sydämiin, tee ihmeitä. Herättäkää ylös 

armon elämään, herättäkää "kuolleet" totuuteen. 

50 Spiritualistit, olkaa Sanani tulkkeja ja sanansaattajia. Tänä päivänä hyväilen kaikkia ihmisiä, jotka 

saamiensa ohjeiden mukaisesti muistavat tuloani. 

51 Äänenkantajani haltioituessa jumalallinen säteeni, inspiraationi laskeutuu teidän päällenne, jotta 

voitte ymmärtää sanani. Haluan nähdä teidät yhdistyneinä yhteen toiveeseen: rauhaan ihmiskunnan 

kesken. 

52 Autuas on se, joka tulee minua kaipaamaan, sillä hän saa Jumalallisen Henkeni valon. Se, joka etsii 

Minua, tekee sen, koska hän on tuntenut sisällään, että hänen ylöspäin suuntautuvan kehityksensä aika on 

tullut. 
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53 Ihmismieli pyrkii murtamaan kahleet, jotka ovat pitäneet sitä sidottuna. Olen kertonut teille, että 

nyt on mielen ja sielun aika etsiä vapauttaan. Sillä heidän edessään levittäytyy äärettömän laaja kenttä, 

jossa he voivat oppia tuntemaan ja saavuttamaan enemmän kuin mitä heidän sydämensä on heille 

osoittanut. Tällä tavoin ihminen täydellistää itsensä ja saavuttaa enemmän viisautta. Silloin totuus sisältyy 

jokaiseen ihmisen ajatukseen. 

54 Puhun teille tänään monien äänenkantajien kautta, ja heidän kauttaan jätän sielullenne oppikirjan, 

aivan kuten jätin tälle ihmiskunnalle toisella aikakaudella viisauden ja rakkauden perinnön. Opetukseni 

perustana on nimittäin rakkaus, se universaali ja ylin voima, jonka tavoitteena on yhdistää kaikki olennot 

yhdeksi perheeksi. 

55 Teillä on oltava tämä jumalallinen ominaisuus, sillä missä ei ole rakkautta, siellä ei voi olla armoa. 

Silti olen täyttänyt teidät rakkaudella, niin että aina kun tarjoutuu tilaisuus armon harjoittamiseen, teette 

sen tietäen hyvin, että se ei ole riippuvainen tietystä muodosta eikä sidottu siihen. 

Jotta voisit kehittää tähän tarvittavat kyvyt, olen antanut sinulle osan Itsestäni, joka elää sisälläsi. 

Hengen valaisema sielunne saa teidät ymmärtämään, että olette lähtöisin minusta. 

56 Siksi voitte ymmärtää, että jumalallinen voima voi ilmetä kaikessa, mikä on elämää, sillä elämää 

on kaikki, mikä ympäröi teitä. Olen opastanut teitä olemaan rajoittamatta Jumalaanne yhteen ainoaan 

muotoon. Voin ottaa kaikki muodot tai olla vailla mitään, koska olen Luoja. 

57 Kun älykkyytesi johdattaa sinut elämän periaatteen äärelle ja huomaat, miten luodut syntyvät ja 

muuttuvat, hämmästyt, kun ymmärrät monien opetusteni selityksen. Siellä huomaat, että Jumala ilmestyy 

kaikessa, katseellesi huomaamattomista olennoista suurimpiin maailmoihin ja tähtiin. 

58 Näin ymmärrätte, että ihminen ei ole elämän ja luonnonvoimien luoja, vaan hän vain käyttää ja 

muuntaa sitä, mikä on jo luotu. Tätä tarkoitusta varten olen asettanut ihmisen luomakuntaan, jotta hän 

voisi kehittää kaikkia lahjojaan ja kykyjään, joilla olen hänet varustanut. 

59 Luominen on Jumala itse, ja tulee aika, jolloin ihmiset, jotka eivät ymmärrä Luojan ja ihmisen 

välistä suhdetta, ymmärtävät, että ihminen ottaa kaiken tekemänsä jumalallisesta voimasta. 

60 Ihmisellä on kehitys, kuten kaikella luomakunnan muodostavalla on. Hän oli alussa epäkypsä. 

Hänen älykkyytensä vastasi hänen alkeellista elämäänsä. Mutta Jumala huolehti siitä, että hän kehittyisi 

itsestään, että hän tunnistaisi, mikä on hyvää ja mikä pahaa, niin että hän löytäisi itsestään henkisen ja 

fyysisen puolen, koska alussa hänen sielunsa ei siihen kyennyt. 

Näin ihminen kehittyi vähitellen tietäen, mistä hän tuli ja minne hän oli menossa, ja tuntien kykynsä, 

joiden oli johdettava hänet täydellisyyteen. Näin hän saavutti tämän hetken, jolloin paljastin hänelle, että 

yksi maallinen elämä ei riitä sielun täydellisyyteen. 

61 Tästä on selkeä todiste, kun huomaatte, että nykyihmisen kokemus on suurempi kuin menneiden 

aikojen ihmisten kokemus. Sillä sielu tuo mukanaan valon, jonka se on saanut aikaisemmilla 

elämäntavoilla. 

Mutta te olette kutsuneet tätä aikaa valon vuosisadaksi, koska ihmistiede on edistynyt, koska 

jumalallinen valo on loistanut jokaisessa mielessä. 

62 Minä, Isä, puhun teille. Sille, joka epäilee, teen Sanani selväksi ja täsmälliseksi. Se paljastuu äänen 

kantajan kyvyn mukaan. Hänen aivonsa ottavat vastaan viisauteni välittämisen ja ilmaisevat sen kykyjensä 

mukaisesti. Merkitys on kuitenkin sama kaikille lähettimille. 

63 Otan teidät kaikki vastaan ja siunaan teitä. 

64 Täydellinen Tuomari on keskuudessanne koputtelemassa herkkyytenne oville saadakseen teidät 

ymmärtämään, miten pieni merkitys ajatuksillanne, sanoillanne ja teoillanne voi olla hänen 

kaikkivoipaisuuteensa, oikeudenmukaisuuteensa ja totuuteensa nähden. Sielusi on kyennyt kehittymään 

siten, että henkesi ei ainoastaan tuomitse nykyisen olemassaolosi rikkomuksia, vaan myös paljastaa sinulle 

muinaisen velkasi jumalalliselle oikeudenmukaisuudelleni. 

65 Kun tunteesi ovat saavuttaneet suuremman henkisyyden, menneisyyden muisti ja intuitio 

selkiytyvät sinussa. Nyt teillä on tästä kaikesta vain epämääräinen käsitys. Mutta siitä huolimatta se auttaa 

sinua kantamaan ristisi antaumuksella ja luottamuksella - varmuudessa siitä, että tällä tavoin sielusi 

puhdistuu ja pelastuu. 
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66 Ne, jotka ennen pilkkasivat Jeesusta, kun he näkivät hänen haukkovan henkeään risti harteillaan, 

ovat nykyään niitä, jotka ovat vapaaehtoisesti ottaneet ristinsä ja kiivenneet kukkulalle. Ne, jotka silloin 

huusivat: "Ristiinnaulitse Hänet", ovat nyt omistautuneet palvelemaan Minua ja rakastamaan Minua. 

67 Nuo huudot lävistivät sydämeni, nuo vihat ja pilkkaukset satuttivat Minua. Mutta en antanut heille 

kuolemaa, vaan annoin heille anteeksi ja annoin heille uuden elämän, koska he eivät tienneet, mitä olivat 

tekemässä. 

68 Hengellisesti olen edelleen naulittuna ristiin, vaikka te olette irrottaneet ruumiini ristin puusta. 

Verta ja vettä virtaa yhä minun puoleltani, ja kaikki haavat ovat tuoreita, koska te ette vieläkään rakasta 

toisianne, koska vihamielisyyksiä ja sotia on yhä olemassa. 

69 Totisesti, minä siunaan teitä: Valmistautukaa, jotta kuulisitte selvästi omantuntonne äänen ja jotta 

henkenne silmät havaitsisivat totuuden kaikesta siitä, mitä olen teille sanonut. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 249 
1 Rakkaat ihmiset, tässä on "Sana" keskuudessanne, sama, joka puhui teille toisella aikakaudella ja 

joka nykyään ilmenee hengellisesti ihmismielen kautta. 

2 Totisesti sanon teille, että Jeesuksen olemassaolo ihmisten keskuudessa ei ollut helppoa. 

Lapsuudestani lähtien katkeruuden malja tuli huulilleni. Mutta juuri tätä varten minä tulin: kärsimään 

alusta loppuun, näyttääkseni teille tien pelastukseen ja opettaakseni teille, että jos minä, elämän, rauhan ja 

autuuden Herra, olen luopunut kirkkaudestani kärsiäkseni teidän kauttanne maan päällä, mitä teille jää 

jäljelle? Mitä voitte odottaa maanpäällisen maailmanne onneilta, nautinnoilta ja menestykseltä? 

3 Kristittyjen maailmassa muistetaan edelleen päivää, jona Jeesus tuli maailmaan. Mutta jopa 

muistopäivinä kuuluu sodan pauhua ja ihmiset tappavat toisiaan. Naiset jäävät puolustuskyvyttömiksi ja 

lapset orvoksi. Samaan aikaan Maria, Äiti, levittää rakkauden vaippansa maapallon ylle. Hän on sydämen 

lämpö, ikuinen kohtu, koti. Jeesuksen täydellisin Äiti ihmisenä opetti niin ikään jumalallisen oppituntinsa, 

joka alkoi tallin seimestä ja päättyi Golgatan ristille. 

4 Rauha niiden hyväntahtoisten ihmisten kanssa, jotka rakastavat, siunaavat ja rukoilevat 

ihmiskunnan puolesta. 

5 Te luodut, jotka etsitte Minua pyytämättä Minulta mitään ja odotatte vain sitä, mitä Tahtoni teille 

antaa: kun tunnette rakkauteni ja hyvyyteni, otatte ne vastaan syvällä rakkaudella, uskotte ajatuksenne 

Minulle ja kerrotte Minulle haluavanne täydellistää itsenne. 

6 Olette kuin linnut, jotka etsivät pesää löytääkseen suojaa. Olette lähestyneet toisianne lämpöä 

haluten, ja sanani on ravinnut teitä ja tyydyttänyt sydämenne. 

7 Tänä päivänä esittelette teoksenne Minun edessäni. Jätätte kyyneleet ja kärsimyksen taaksenne ja 

toivotte, että uusi vuosi tuo ihmiskunnalle kaivattua rauhaa. 

8 Kiitätte Minua siitä, että olette löytäneet Minut kärsittyänne ymmärryksen puutteesta ja 

pettymyksistä, ja kun tunnette, että rakastan teitä, laulatte kiitoslaulun. 

9 Olette nyt löytämässä aarretta, perintöä, jota olette etsinyt, ja kun astuitte sieluunne, hämmästyitte, 

kun löysitte lahjanne, kun näitte kyvyt, jotka olivat piilossa ja unohdettuja. 

10 Olette löytäneet Minusta etsimänne rakkauden, todellisen Mestarin, uskollisen ystävän. Kaikki 

sielusi jalot jouset ovat heränneet, ja tunnet halua kertoa ihmiskunnalle, että Henkeni värähtelee jokaisen 

olennon yläpuolella, että valostani on tullut Sana, jonka kaikki kuulevat, ja että valitsemani väline on 

ihminen, josta on tullut tahtoni kautta opetukseni äänitorvi. 

Jos ilosanoma saavuttaa ihmiset välittämisesi kautta ja sinua kuullaan, voit iloita. Jos he eivät kuuntele 

teitä, älkää huolestuko, sillä teen itseni tunnetuksi monin tavoin voittaakseni ihmisten kurittomuuden. 

11 Toisella aikakaudella kerroin opetuslapsilleni: "Tulen uudelleen ja puhun ihmisen sielulle, kun hän 

on tuntenut synnin sen huipulla." Mutta osoitin heille, millä tavalla tulisin takaisin, hengellisesti, ja tässä 

olen täyttämässä lupaukseni. 

Nuo opetuslapset kysyivät Minulta: "Mistä me tunnistamme Sinut?" Ja minä annoin heille merkit 

tulemisestani. Mutta nyt näette, että vaikka nuo apostolit eivät ole maan päällä, olette tunnistaneet Isänne 

äänen niissä, jotka olen valinnut tänä aikana välittämään opetukseni teille. 

12 Kun saavuin Golgatalle ja tyhjensin kärsimysmaljani, monet niistä, jotka kuulevat Minun puhuvan 

tänään ihmisen välityksellä, olivat paikalla. He eivät ymmärtäneet, kuka oli Hän, joka puhui heille, ja te 

olette niitä, jotka eivät piittaa ohjeistani ja sanotte Minulle tänään: "Mestari, me rakastamme Sinua, me 

haluamme seurata Sinua". Jos emme tunnistaneet Sinua toisena aikana - nyt näemme virheemme ja 

pyydämme Sinulta anteeksi. Anna meidän seurata askeleitasi suoraan." 

13 Mutta minä sanon teille: Oi opetuslapset, jotka olette avanneet sydämenne ja annatte Sanani itää 

hedelmällisenä siemenenä, kasvaa ja kantaa hedelmää - antakaa tämän opetuksen jättää kaikki hyötynsä 

sisimpäänne, ja että ne ovat lähimmäistenne hyväksi. 

14 Lähestyy aika, jolloin ihmishenki etsii totuutta. Silloin minun siemeneni kylvetään koko maan 

pinnalle, ja apostoleja ilmestyy kaikkialle. 

15 Valmistautukaa tänään, olkaa kärsivällisiä taistelussa. Kaikki kärsimyksesi palkitaan. Tunne 

hellyyttäni ja anteeksiantoni, joka lievittää kärsimyksiänne. Näin te puhdistatte itsenne tullaksenne 

luokseni puhtaina. - Kun puhun teille tällä tavoin, tunnette rauhaa ja sydämenne hiljenee. 
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16 Jättäkää kärsimyksenne taaksenne, älkää etsikö Minua tuskan tieltä. Tulkaa Minun luokseni, joka 

olen Rakkaus. 

17 Haluan nähdä teidät vahvoina, haluan nähdä teidän kantavan ristinne kärsivällisesti ja jakavan 

lahjoja matkanne varrella. Kiinnittäkää huomiota jokaiseen työhönne, jotta olisitte aina sen rauhan 

arvoisia, jonka tarjoan teille. 

18 Te ihmisjoukot, lapseni, te, jotka tulette tänne valoa kaipaamaan: Odotatte sanojani, ajatuksiani, 

jotta voisitte unohtaa kärsimyksenne. 

19 Olette kokoontuneet tänne ja löytäneet valoni opetukseni merkityksessä. Kun puhuitte toisillenne, 

ymmärsitte, että oli yksi ja sama syy, joka sai teidät etsimään Minua tässä sanassa, ja että tämä syy oli 

totuuden jano, rakkauden jano. 

20 Minun oli annettava teille hyvin vähän, ihmiset, koska teillä on jo sielussanne kaikki se, mitä olette 

minulta pyytäneet. Minun piti vain opastaa teitä katsomaan olemuksenne ikuiseen, jotta voisitte löytää 

perintönne ja rikkautenne sieltä. 

21 Vain minun valoni avaa sielun silmät totuudelle, vain se valaisee loputtoman tien todelliseen 

viisauteen, tien pelastukseenne. 

22 Mitä enemmän etsit tätä polkua pitkin, sitä enemmän löydät, mitä enemmän kaivautuu, sitä 

suurempiin aarteisiin törmää - aarteisiin, jotka olivat piilossa, mutta jotka ovat läsnä sielussasi ja siihen 

kuuluvassa elämässä. 

23 Kuinka monta rikkautta olitkaan unohtanut ja kuinka monta ihmettä tuletkaan löytämään matkan 

varrella! 

24 Teillä on vielä paljon opittavaa, jotta saatte itsenne vastaanottavaisiksi innoituksilleni ja 

kutsuilleni. Kuinka usein te havaitsettekaan hengellisen värähtelyjä ymmärtämättä, kuka teitä kutsuu! Tuo 

"kieli" on teille niin hämmentävää, ettette voi ymmärtää sitä, ja päädytte liittämään hengelliset 

ilmenemismuodot hallusinaatioihin tai aineellisiin syihin. 

25 Kovia ovat sydämenne ja typeriä mielenne, jotka eivät anna sielun ottaa vastaan sen todellisen 

kodin vaikutusta. Tällaista Jumalan kansaa ei ollut entisaikoina: hengellisyyttä viljelivät ne yksinkertaisen 

sydämen ja kohotetun sielun omaavat ihmiset, jotka pyrkivät täyttämään jumalallisen lain ja noudattamaan 

maan lakeja. 

26 Haluan, että minua tunnetaan ja rakastetaan taas kuten tuolloin, mutta henkisemmällä tavalla. 

27 Tämä ilmoitettiin profeettojen, Sanani ja yhden apostolini kautta. Jos todella pystyisitte 

yhdistämään kaikki nuo ilmoitukset yhdeksi, hämmästyisitte siitä selkeydestä, jolla ne puhuvat tästä ajasta, 

jota elätte, ja niistä ilmentymistä, joita todistatte. 

28 Julistukseni ihmisälyn kautta tulee olemaan lyhyt. Sillä jos se pitkittyisi, lopettaisitte, sopeutuisitte 

vain nauttimaan sanastani, ja tottuisitte lopulta läsnäolooni. Siksi ilmenemiseni tässä muodossa päättyy 

pian, ja silloin teidän on pakko tutkia kuulemaanne, täydellistää rukouksenne, jotta voisitte tuntea 

läsnäoloni, ja valmistautua paremmin tulemaan ihmeideni arvoisiksi. 

29 Haluan teidän välttävän kahta virhettä: pysähtyä tavoittelemaan palvonnan tekoja ja edetä liian 

nopeasti. Menkää horjumatta askel askeleelta kohti päämäärää, jonka olen asettanut eteenne. Tällä tavoin 

nousette vähitellen ylöspäin, puhdistatte sielunne tahrat ja maksatte velat pois. Tulette yhä lähemmäksi 

ikuista elämää, jonka on määrä olla kaikkien sielujen koti, kun he ovat saavuttaneet täydellisyyden tilan. 

30 Kun kuulette Minua, pienet lapseni, jotkut rukoilevat ja pyytävät Minulta anteeksiantoa, toiset 

itkevät. Näen rakkauden, katumuksen ja pelon kyyneleitä - otan ne kaikki vastaan. Ymmärtäkää, kuinka 

monella tavalla Mestarinne kuulee teitä, sillä Hän osaa tulkita kaikki "kielet". 

31 Kun kuulette Minua, ette halua, että tämä hetki menee ohi. "Miten paljon rauhaa, miten paljon 

hiljaisuutta, miten ääretön autuus!", sanoo sielusi Minulle. Mutta minä vastaan teille: Teillä on tämä rauha, 

tämä autuus, tämä tuntemisen, rakastamisen, tietämisen ja kykenevyyden autuus hengellisessä elämässä - 

ei yhden tunnin ajan, vaan koko ikuisuuden ajan. 

32 Minä odotan teitä tuossa luvatussa maassa, ja valoni seuraa teitä polullanne, kunnes saavutte 

luokseni. Sillä minä olen valo, joka loistaa alas valaisemaan polkuasi. 

33 Olen sanassani antanut sinulle profetioita, jotka olet nähnyt toteutuvan, jotta ne, jotka kuulevat 

todistuksesi, voivat jakaa uskosi. Kuinka paljon iloa tuleekaan olemaan niille, jotka ovat tähän asti eläneet 

ilman uskoa ja jotka yhtäkkiä avaavat silmänsä ja löytävät ympäriltään iankaikkisen elämän ja itsessään 
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jumaluuden itsensä kaltaisuuden! Sillä hetkellä näiden olentojen olemassaolo muuttuu, sillä he eivät enää 

kuulu niille, jotka pyytävät, vaan niille, jotka kiittävät. Sillä ne, jotka pyytävät, tekevät niin, koska he eivät 

ymmärrä, että heillä on tarpeeksi, ja ne, jotka kiittävät, tekevät niin, koska he ovat vakuuttuneita siitä, että 

heillä on enemmän kuin he ansaitsevat. 

34 Kun katselette luonnon ihmeitä ja ymmärrätte, että olette olleet jumalallisen rakkauden ja armon 

kohde, eikö sydämistänne ole virrannut kiitollisuutta? Mitä suurempaa kiitollisuuden osoitusta voisitte 

antaa Minulle sillä hetkellä kuin ihailunne, nöyryytenne ja suuruuteni tunnustamisenne? Silloin se ei ollut 

kipu, ei vastoinkäymiset eikä itsekkyys, joka sytytti sydämesi Minulle. 

35 Aina kun kuiskaat kiitosrukouksen, liitä siihen tekoja, jotka vahvistavat tätä tunnetta. 

36 Minun on poistettava teistä kaikki erehdykset, sillä aika, jonka puhun teille tässä muodossa, on jo 

hyvin lyhyt, ja kun vuosi 1950 päättyy, teillä on suurempi ymmärrys työstäni, koska olette tutkineet 

opetustani perusteellisemmin henkimaailmani viisaiden neuvojen avustuksella. Äänenkantajat, joille on 

uskottu jumalallisen viestin välittämistehtävä, valmistautuvat suurempaan tietämykseen vastuustaan. 

37 Siihen asti, kunnes vedän Sanani takaisin, teidän on puhdistettava palvontatapoja ja tapoja. Silloin 

se, joka haluaa seurata Minua totuuden lippua, lähtee ja seuraa Minua, ja se, joka itsekkyydestä ja 

henkilökohtaisen edun tavoittelusta jatkaa sen väärentämistä, mikä on puhdasta, joutuu kärsimään 

tottelemattomuutensa ja valppautensa puutteen seuraukset. 

38 Minä en rankaise lasta, vaan hän tuntee tuomionsa itse. Jokainen rikkaruoho kitketään juurineen 

pois. 

39 Olen vapauttanut tämän spiritualistisen kansan, olen valaissut heidän "kenttänsä" ja poistanut 

esteet ja esteet heidän tieltään. Mutta niin monien hyötyjen lisäksi sillä on myös suuri vastuu. 

Valvokaa, jotta kuulisitte selvästi omantuntonne äänen, joka ilmoittaa teille, mitä teidän pitäisi tehdä, ja 

kehottaa teitä aina olemaan valppaana. 

40 Tämän vuoden aikana, joka on palvellut teitä valmistautumisessa, koska olette ponnistelleet 

murtaaksenne kahleet, jotka sitoivat teidät fanaattisuuteen, joka esti henkisen kehittymisenne, teillä on 

ollut luja tahto päästä eroon monista ennakkoluuloista. Siitä lähtien olet tuntenut olevasi vapaampi ja 

lähempänä totuutta. Nyt tunnet itsesi vahvemmaksi kamppailun vuoksi. 

41 Kuinka paljon tapahtumia tuleekaan tapahtumaan! Kuinka monta ihmisen luomaa pientä maailmaa 

tuhoutuukaan! Totisesti minä sanon teille, että kaikki valheellinen suuruus ja kaikki itsekäs työ tulee 

olemaan turhaa. 

42 Vain harvat teistä ovat ymmärtäneet opetukseni. Mutta kun lähtöni hetki on koittanut, jätän 

opetuslapsilleni tiedon ja tarvittavan voiman taistelun kohtaamiseen. Sillä Mestari on teille lempeä, koska 

näen ponnistelunne, joka, vaikka se on vähäistä, on kuitenkin arvokasta ja jonka minä hyväksyn. 

Olet vakuuttunut siitä, että teet työtä sielun hyväksi, että se, mitä kylvät tänään kyynelillä, kantaa 

huomenna suloista hedelmää. Kuka tämän tietäen uskaltaa tuhlata aikaansa? 

43 Pian opetukseni julkaistaan eri kielillä. Silloin sanani, opetukseni, tuo teidät kosketuksiin 

kaukaisten maiden ihmisten kanssa, ja vaikka ette ole koskaan nähneet toisianne, tunnistatte toisenne. 

Vaikka välillänne on maita ja meriä, te tulette yhdistyneiksi ja yhdistyneiksi minun Työni kautta. 

44 Vuoden 1950 lähestyessä loppuaan monet teistä ovat epävarmoja ja epäilevät. Miksi jotkut 

epäilevät ilmestyksiäni, jotka nauttivat älykkyyttä, joka on suurempi kuin niiden älykkyys, jotka uskovat 

ilmestykseeni? Koska ihmisen tieto tai äly ei voi arvioida totuuttani, ja kun ihminen ymmärtää tämän, hän 

pelkää kaikkea uutta, kaikkea hänelle tuntematonta, ja hylkää sen tiedostamattaan. Mutta te, heikot, 

kouluttamattomat, jotka ette voi saavuttaa älykkyytensä perusteella tunnustettujen korkeutta, olette niitä, 

jotka uskovat, ja te pystytte syventymään hengellisen mysteereihin. Miksi? Sillä Henki on se, joka 

paljastaa mielelle Iankaikkisen elämän ja sen ihmeet. 

45 Ihmisen älykkyys edustaa voimaa, jota vastaan te nyt taistelette, sillä sen avulla ihminen on luonut 

itselleen hengellisestä ideoita ja käsityksiä, joita hänelle ei ole paljastettu Hengen kautta. 

46 Tässä taistelussa teidän on oltava vahvoja - voimalla, joka niin ikään kumpuaa hengestä. Sinun 

voimasi ei koskaan perustu ruumiisi, rahan voimaan tai maallisiin keinoihin. Vain uskosi totuuteen, joka 

elää sinussa, tekee sinusta voittajan taistelussa.  

47 Maailma on levoton, kun sanani kuullaan kansakunnissa, sillä ihmisten henki, joka on 

valmistautunut tähän ilmestykseen, liikuttuu ilosta ja samalla pelosta. Silloin se, joka haluaa tietää 
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totuuden, vapautuu materialististen ajatustensa kahleista ja virkistyy valon täyttämissä horisontissa, jotka 

avautuvat hänen katseelleen. Mutta se, joka pitää kiinni mielen pimentämisestä ja kamppailusta tätä valoa 

vastaan, on edelleen vapaa tekemään niin. 

48 Sydämen muuttuminen hengellisyyttä kohtaan saa aikaan ystävyyttä ja veljeyttä kansojen välille. 

Mutta on välttämätöntä, että valmistaudutte, sillä konflikti tulee olemaan suuri. Kun ihmiset nousevat 

sotimaan toisiaan vastaan, se ei johdu siitä, että se olisi minun tahtoni, vaan siitä, että he eivät ole 

ymmärtäneet Jumalan lakia. 

49 Koska sielun kehitys on oikeudenmukaisen lain alainen, ihminen puhdistuu matkallaan. Näin 

hänestä tulee vanhurskas Jumalan edessä itsensä kautta. 

50 Nykyinen aika on yllättänyt ihmiskunnan hyvin kaukana oikealta tieltä. Sota, nälkä, epidemiat, 

suru ja tuho ovat ääniä, jotka kertovat maailmassa vallitsevasta armon, hengellisyyden ja 

oikeudenmukaisuuden puutteesta. 

51 Ymmärtäkää, että innoitan teitä rauhaan. En ole koskaan yllyttänyt teitä sotaan. 

52 Tämän kaaoksen keskellä olen opettanut teitä ja vetänyt teidät pois intohimojen pyörteestä 

paljastaakseni teille sen, mitä lupasin teille muina aikoina - kertoakseni teille, että vaikka olette pieniä ja 

nöyriä, hengellinen valmistautumisenne ja uskonne muuttavat teidät rohkeiksi sotilaiksi ja Työni 

epäitsekkäiksi apostoleiksi. 

53 Maailma tuntee Läsnäoloni teissä, muistaa tänään unohdetun Laini ja tuntee uudet ilmestykset ja 

opetukset. Ihmiskunta näkee Minut kaikessa kirkkaudessani, kun se saa todistuksen rakkauden teoistanne. 

54 Jos uskosi heikkenee suurten koettelemusten edessä, et pysty herättämään uskoa lähimmäisissäsi, 

et pysty parantamaan sairaita, et ravistelemaan syntisen sydäntä etkä lohduttamaan kärsiviä. Tunnet 

olevasi tilapäisesti vailla sitä voimaa, jolla voit valaista teitä ja avata ovia hädänalaisille. Tunnet itsesi 

kelvottomaksi ottamaan sokeaa miestä kädestä kiinni ja opastamaan häntä, ja silloin sydämesi itkee 

katkerasti. Ainoastaan jos rukoilet koko luottamuksesi minuun asettaen, otan sinut vastaan, kuulen sinua, 

annan rauhan sielullesi ja sytytän uskosi lampun rakkauteni sammumattomalla valolla. 

55 Olen halunnut luoda teistä kansan, perheen, joka on yhdistynyt minun lakiini, joka rakastaa 

toisiaan ja jossa ei ole pahaa tahtoa, jotta voisitte toimia esimerkkinä lähimmäisillenne ja olla pyhäkköni 

perusta. 

56 En pyydä teiltä mitään mahdotonta, haluan vain, että sanoissanne ja teoissanne on 

totuudenmukaisuutta. Jos noudatatte ohjeitani nöyrästi ja ymmärtäväisesti - jos osoitatte hyveellisyyttä ja 

yksinkertaisuutta elämässänne, teidän ei tarvitse puhua eikä ponnistella herättääksenne lähimmäistenne 

sielun. Silloin riittää todistus aktiivisesta hyväntekeväisyydestänne. 

57 Ette ole ainoita, joilla tämä vastuu on. Tulee uusia ihmisjoukkoja, uusia "työntekijöitä" ja uusia 

"sotilaita", joilla on yhtä suuri tai jopa suurempi kiihko ja rakkaus kuin teillä, jotka onnistuvat ottamaan 

askeleen eteenpäin kehityksen tiellä. 

58 Aivan kuten opetin toisen aikakauden kahdelletoista apostolille parantamaan sairaita, rakastamaan 

lähimmäistään, antamaan anteeksi loukkaukset, vapauttamaan riivatut ja herättämään "kuolleet" uuteen 

elämään rakkauden sanoilla ja teoilla, olen opettanut myös teitä, jotta teistä tulisi opetukseni todellisia 

apostoleja. 

59 Lepuuttakaa mielenne, harjoittakaa järkeänne, sillä totisesti sanon teille, että saatte minulta 

valmistautumisenne mukaan, ja voin kertoa teille: Tässä olen täyttämässä lupaukseni, jonka mukaan olisin 

teidän kanssanne uudestaan. 

60 Puhukaa Minulle olemuksenne sisimmässä, sillä Minä kuulen henkisen kielenne. Osoitatte Minulle 

onnettomuuksianne, mutta näen myös, että kärsitte, kun näette kärsimyksen, jonka ihmiskunta tyhjentää 

katkeruuden maljana tänä aikana, koska maailma on hylännyt Minut, joutunut kiusauksen kynsiin ja 

riehuu tietämättömyydessään ja ahdistuksessaan. Lähestyn täynnä nöyryyttä kolkuttaakseni jokaisen 

sydämen ovelle antaakseni ihmisille lohtua, rauhaa, leipää heidän sieluilleen. Mutta ihminen on unohtanut 

Minut, heittää Minut kauas itsestään, koska hän ei ole tunnistanut Minua. Ihminen itkee menneisyyttään, 

koska hän uskoo Minun olevan kaukana, koska hän ei ole kuullut tätä Sanaa, jonka annan teille nyt. Siksi 

muistutan teitä jälleen kerran ylevästä tehtävästä, joka teidän on täytettävä ihmiskunnan keskuudessa. 
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61 Olen täyttänyt teidät voimallani, jotta voisitte herättää sieluja, jotta voisitte välittää rauhaani, jotta 

voisitte rukoilla niiden puolesta, jotka eivät osaa rukoilla, jotta voisitte tuntea lähimmäistenne tuskan ja 

rukoilla heidän puolestaan. 

Te olette ihmisiä, jotka olen herättänyt ja lahjoittanut ottamaan ensimmäiset askeleet täynnä rakkautta, 

veljeyttä ja anteeksiantoa. Olkaa todellisia opetuslapsia, jotka tutkivat ja noudattavat ohjeita, jotka olen 

antanut teille. Sillä minä jätän teidät maan päälle opetuslapsikseni. 

62 Ihmiset: Teidän joukossanne on epäuskoisia, jotka eivät ole tyytyväisiä Sanani merkitykseen, jotka 

eivät tunne todellista uskoa henkiseen ilmentymääni, jotka etsivät Minua materialismista, laulujen ja 

sanarukousten, riittien ja seremonioiden kautta, koska heidän sielunsa eivät ole vielä vahvistuneet 

totuudessa, ja tästä syystä he etääntyvät Minusta. 

63 Olen opettanut sinulle monia asioita. Olen luvannut sinulle asua pyhäkössä, jonka valmistat 

minulle sydämessäsi. Mutta ne, jotka harjoittavat materialisoitunutta kulttia, uskovat miellyttävänsä Minua 

ja täyttävänsä paremmin tehtävänsä. Mutta minä sanon heille: Olen selvästi antanut teille ohjeeni. Miksi 

jatkatte nukkumista? 

Olen puhunut teille paljon, mutta olette oppineet hyvin vähän. Kun olen antanut teille suuria 

ilmoituksia, te olette kapinoineet niitä vastaan ja sanoneet: "Tämä tapa palvoa Isää ei miellytä meitä, vaan 

me pidämme tiukasti kiinni omasta palvontatavastamme. Sillä me emme ole oppineet, miten Isää 

palvotaan hengestä henkeen." 

Mutta minä sanon teille: Aika kuluu, ja te nukutte edelleen, ettekä saa loistavaa heräämistä, joka 

kohottaa sieluanne. Huomenna tunnette itsenne Minun orvoiksi, ja vaikka olen niin lähellä teitä, ette tunne 

Minua, koska ette ole oppineet tuntemaan Minua. 

64 Muistakaa, rakkaat ihmiset, että Isänne on puhunut teille kaikkina aikoina. Toisella aikakaudella 

Jumalallinen Mestari näytti teille tien ylösnousemukseen ja jätti siihen jalanjälkensä, jotta voisitte 

saavuttaa todellisen Isänmaan. Tällä hetkellä olen valistanut sieluasi, olen valmistanut sinua Sanani ja 

armoni kautta, jotta voit lähteä työskentelemään kuin Elia. Tällä tavoin teistä voi tulla ihmisten johtajia. 

65 Tämä on aika, jolloin olen yhdistänyt ja koonnut Israelin valitun kansan kaksitoista heimoa 

vastaanottamaan jälleen kerran Jumalallisen "Sanan" opetuksen. Mestarina olen tehnyt opetukseni 

kuultavaksi teidän keskuudessanne. Olen valmistanut teidät Sanani kautta, suunnannut teidät. Mutta tämä 

yhteydenpitomuoto kanssanne menee pian ohi. 

66 "Israel, tule ihmiskunnan johtajaksi, anna sille tämä iankaikkisen elämän leipä, näytä sille tämä 

hengellinen työ, jotta eri uskonnot voisivat henkistää itsensä opetuksissani, ja tämän jälkeen 

Jumalan valtakunta tulee kaikille ihmisille." 

67 Annan teille maitoa ja hunajaa, koska te olette kansa, jolla on vaikea tehtävä täytettävänään - 

tehtävä, joka ei ole raskas risti harteillanne. Te olette ihmisiä, jotka ovat tunnistaneet Minut vielä kerran, ja 

täynnä henkistymistä haluatte lähteä näyttämään lippuanne ihmiskunnan edessä. 

68 Olen opettanut teitä elämään harmoniassa kanssani ja olemaan nöyrä ja yksinkertainen kaikissa 

teoissanne ja ajatuksissanne. Olen opettanut teille, että samalla kun ihminen lietsoo sotiaan tappaakseen 

itsensä, teidän pitäisi olla Jumaluuteni sotilaita, joilla on valon aseet käsissänne taistellaksenne maailman 

vihaa ja tietämättömyyttä vastaan. 

69 Tunnistakaa, kansani, miten ihmiset ympärillänne kamppailevat pelossaan ja tuskassaan, ja juuri 

teidät on kutsuttu tuomaan heille Jumalallisen Henkeni lohtua, rohkaisua ja rakkautta. 

70 Kun olet täyttänyt tehtäväsi tällä tavoin, tunnet rauhani, ja sinun on annettava ihmisten jakaa tämä 

rauha. Luopukaa kaikesta maallisesta kunnianhimosta ja pukeutukaa rakkauteeni, niin että armoni voi 

näkyä teidän kauttanne kaikkialla maailmassa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 250 
1 Mikä sielu, joka kuulee Minun puhuvan Lupauksen maasta, ei tunne kaipuuta elää siinä? 

Keskuudessanne tapahtuvan julistukseni tarkoituksena on auttaa sieluanne pääsemään valon ja ikuisen 

rauhan maailmaan, josta käsin Luojanne kirkkaus voidaan havaita. Teille on aina merkitty polku, jotta 

pääsisitte sen ikuisuuden portille, sen elämän portille, joka odottaa sieluanne. 

2 Olen antanut sinulle anteeksi ja keventänyt sovituksen taakkaasi, jotta voit siirtyä eteenpäin 

nopeammin, puhdistaa syyllisyytesi ja tuntea itsesi vahvemmaksi aloittamaan matkan uudelleen. Tehtävä 

ja taistelu, joka teillä on maan päällä, on suuri, mutta vielä suurempi näinä sotien ja katastrofien aikoina, 

jolloin teidän on opittava rukoilemaan sellaisella antaumuksella, että sielunne - joka on näkymätön ja 

loukkaamaton muille - kykenee pysäyttämään sodan leviämisen ja levittämään rauhan vaipan kansojen 

ylle. 

3 Tämä kansakunta, jossa elätte, ei ole Uusi Jerusalem, sillä tämä kaupunki odottaa teitä 

hengellisessä maailmassa. Mutta se on valittu ilmestymistäni varten tänä aikana, ja se tulee olemaan kuin 

ovi, joka johtaa teidät valkoisena loistavaan kaupunkiin, jonka apostolini Johannes näki tempauksessaan. 

4 Kaupunkiinne tulee muukalaisia, ja teidän tulisi suhtautua heihin kuin veljiin hengessä, mutta ette 

saisi väheksyä heitä siksi, että he ovat eri rotua. 

5 Nostakaa ajatuksenne hetkeksi ylös, ja annan sodan melun saavuttaa sydämenne, miesten 

valitukset, äitien tuskan ja lasten itkun, jotta ymmärtäisitte tehtävänne ja alkaisitte täyttää sitä. Nyt on 

tuomion aika, jolloin näette rikkaiden kurjuuden ja mahtavien ja jopa riippuvaisten kansakuntien 

menettävän valtansa, samoin kuin sen, joka ilman omistajansa lupaa on anastanut vieraita asioita 

lisätäkseen rikkauttaan. Hänellekin on tullut päivä, jolloin hänen on nähtävä, kuinka muut kädet ottavat 

pois sen, mitä hänellä oli laittomasti. 

6 Te, aineellisessa köyhyydessänne, luulette, että olette vapautettuja tuomioltani. Mutta sanon teille, 

että olette erehtyneet, koska teistäkin voi tulla rikkaita kurjuuden, hengellisen rikkauden, jonka luovutan 

teille. 

7 Tänään olen pyytänyt teitä nostamaan ajatuksenne ylös ja yrittämään tuntea sen tuskan, jota 

kansakunnat kärsivät. Mutta olen nähnyt, ettette vielä kykene tuntemaan kanssaihmistenne tuskaa, vaikka 

hengittämänne ilma on täynnä tätä tuskaa. Onko teidänkin tarpeen käydä läpi tuo koettelemus ja tyhjentää 

tuo malja, jotta voisitte ymmärtää sen tuskan, joka painaa ihmiskuntaa? Sydämesi on yhä paatunut, eivätkä 

rakkauden kristallivedet virtaa siitä. 

8 Autuas on se, joka lähtee palvelemaan lähimmäisiään, koska hän on nähnyt heitä piinaavat 

vaikeudet. Annan hänen levätä rinnallani, kun hän on saanut työnsä valmiiksi. Muista: kun elämä hymyili 

sinulle, katsoit välinpitämättömästi niitä, jotka kärsivät. Ja toiset, jotka ovat tunteneet kurjuuden ja 

saavuttaneet loistavan elämän, sen sijaan, että auttaisivat niitä, jotka kolkuttelevat heidän ovelleen, ajavat 

heidät pois heidän läheltään ja sanovat heille: "Menkää teitänne, kärsikää ja kamppailkaa niin kuin minä 

kärsin ja kamppailin, ja tekin saatte sen, minkä minä sain niin suurella vaivalla." 

9 Oppini opettaa teille: Vaikka olette saavuttaneet rauhan, jota sydämenne nauttii hengellisen 

sielunne valossa, suurten koettelemusten ja kärsimysten kautta, teidän on jaettava nuo jalokivet 

lähimmäistenne kesken etsimättä tietoa siitä, onko heillä ansioita, jotta he voisivat saada ne haltuunsa. 

10 Sanallani oli sinuun sama vaikutus kuin silloin, kun se herätti Lasaruksen henkiin. Kuoleman 

henkäys oli tunkeutunut sydämeenne ja tuhonnut kaikki toivonne selviytyä sodasta, joka jatkuvasti uhkasi 

rauhaanne. Mutta samaan aikaan, kun uutiset sodasta saapuivat, saitte kuulla, että Mestarin ääni kuului 

yksinkertaisten ja nöyrien sydänten kokoontumisen helmassa, ja kysymättä itseltänne syvällisemmin, oliko 

tämä totta, oliko tällainen ihme mahdollinen, tulitte pyytämään Minua tietäen, että Minä olen Rauha. 

11 Kun kuulit tuon äänen, kaikki sielusi jouset liikahtivat ja huudahdit: "Sinä olet se, Herrani, joka 

puhut!" Uskonne ei ole kuitenkaan vielä tullut täydelliseksi, sillä vaikka olette kanssani, pelkäätte yhä, 

kuten ne opetuslapset, jotka purjehtivat kanssani veneessä. Kun he näkivät meren aaltojen nousevan, he 

huusivat: "Herra, Herra, pelasta meidät, me hukumme." 

12 Miksi te pelkäätte, oi kansa, vaikka olette minun armoni suojeluksessa? Miksi ette luota voimaani? 

Älkää antako ponnistelujenne kuulla Minua muuttua hyödyttömiksi ja hedelmättömiksi. Ottakaa 

huomioon, että monet tulevat kaukaisista paikoista kuulemaan Sanaani. Toisten on voitettava perheensä 
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skeptisyys. Toiset taas joutuvat luopumaan maallisista töistään ja maallisista velvollisuuksistaan, eikä 

tämä uhraus saa olla hedelmätön. 

13 Muistakaa: Jos pystytte asettamaan kaiken uskonne epäilyjen ja epäluottamuksen sijasta Sanaani, 

se, kun se kirjoitetaan sieluunne rakkautenne tulella, valaisee teitä joka hetki ja rohkaisee teitä jokaisessa 

koettelemuksessanne. 

14 Paljon on se, että sielusi pelkää orjuuden kahleista, koska se tuntee jo tuon kärsimyksen maljan 

maun. 

15 Te rakastatte rauhaa yli kaiken, ja tämä sielunne kaipuu on se, mikä on vetänyt minut puoleenne, oi 

ihmiset. Sillä te tiedätte, että rauha on täysin keskittynyt minuun. Teidän olisi turha etsiä sitä erilaisista 

inhimillisistä instituutioista, vallanpitäjistä tai nykytieteen kehittyneimmistä teorioista, sillä ihmiskunta on 

kadottanut tämän aarteen. Jos ihminen haluaa saada takaisin tämän pois heittämänsä lahjan, hänen on 

pyydettävä sitä peruuttamattomasti Minulta, kuten teille kävi. 

16 Kaikille lapsilleni on selkeä ja ymmärrettävä ohje, jonka olen antanut teille. Haluan nimittäin 

valmistaa teidät olemaan tämän hyvän uutisen sanansaattajia, jotka näyttävät ihmiskunnalle parhaan tavan 

etsiä Minua löytääkseen rauhan. 

17 Tässä toteutuu se sana, jonka annoin teille, kun Jeesus toisella aikakaudella kiitti Isäänsä siitä, että 

hän oli kätkenyt viisautensa oppineilta ja sivistyneiltä, mutta antanut ja paljastanut sen nöyrille. Kyllä, 

kansani, sillä ne, joita te kutsutte oppineiksi, paisuttelevat itseään ja haluavat pitää tavalliset ihmiset 

kurissa opettamalla heille vain sitä, mitä he pitävät sen leivän muruina, jonka he ovat saaneet minulta. 

Toisaalta köyhät, "pienet ihmiset", jotka varmasti tuntevat elämän mukanaan tuomat vastoinkäymiset ja 

puutteet - kun he voivat kutsua jotakin omakseen, he tuntevat, että se on heille liikaa, ja siksi he jakavat 

sen muiden kanssa. Lisään nyt: Jos ahneesta ihmisestä tulee anteliaampi ihminen ja ylimielisestä ihmisestä 

nöyrä ihminen, he saavat välittömästi osansa kaikesta siitä, mitä minulla on varattuna sille, joka osaa elää 

hyveellisesti. Sillä rakkauteni ei ole osittaista, se on kaiken kattavaa, se on kaikkia lapsiani varten. 

18 Kaikki tämä teidän on tiedettävä. Sillä jos joku haluaa tulla viisaaksi minun opetuksissani, älköön 

unohtako, että saavuttaakseen sen hänen on ensin oltava nöyrä kuin Salomo, jonka minä tein kuninkaaksi 

ja niin viisaaksi, että hänen nimensä oli kuuluisa ja arvostettu sen aikakauden maailmassa, jota hän 

hämmästytti neuvojensa ja tuomioidensa viisaudella. Mutta kaikki hänen voimansa, tietonsa ja loistonsa 

tuhoutuivat oikeudenmukaisuuteni voiman alla, kun hän rikkoi käskyjäni. 

19 Ihmiset, taistelkaa ja työskennelkää rauhan puolesta, aivan kuten Israel valloitti Luvattua maata sen 

jälkeen, kun se oli joutunut kokemaan ja voittamaan niin monia vaikeuksia ja konflikteja. Tiedän, että 

sielusi ymmärtää minua hyvin, kun puhun sille Israelista, sillä kannat tuota siementä olemuksessasi, ja se 

historia on kirjoitettu henkeesi. 

20 Siellä on hänen kokemuksensa, kehityksensä ja tietonsa, siellä on hänen sielussaan avattu kirja, 

joka näyttää hänelle lain ja säästää hänet lankeamasta erehdykseen. Olen saanut sielusi jälleensyntymään 

tänä aikana, kaukana vanhoista maallisista tavaroista, jotka olisivat tehneet sinusta materialistisen, kuten 

muille roduille ja kansoille kävi, jotta ainoa intohimosi olisi tehdä henkinen läpimurto ihmiskunnalle, 

näyttää sille, minne sen pitäisi kääntää askeleensa, ja johdattaa se oikeudenmukaisuuden ja rakkauden 

valtakuntani rauhaan. 

21 Tänään te tulette pyytämään armoa, ja kuka voi sanoa, ettei ole saanut sitä? Sairaat ovat toipuneet, 

väsyneet vaeltajat ovat löytäneet rauhan, ne, jotka janoavat ja janoavat henkistymistä, ovat sammuttaneet 

nälkänsä ja janonsa. Mutta yhä on niitä, jotka seuraavat minua, joiden joukossa on joitakin, jotka eivät ole 

heränneet, jotka epäilevät ja vaativat todisteita uskoakseen. Annan heille sen, mitä he tarvitsevat tahtoni 

mukaan. Mutta en anna heille maallista omaisuutta. Minulla on lapsilleni sielun hyödykkeet, ja annan 

niistä varauksetta sille, joka pyytää niitä minulta laupeuden ja lähimmäisenrakkauden teoillaan. 

22 Etsin hengellistä sielua, joka on osa Olemustani, opastaakseni ja ohjatakseni sitä, haluan kohottaa 

sitä ja saada sen tulemaan luokseni, mutta kaikki eivät tunnista Minua eivätkä osaa ottaa Minua vastaan. 

Maailma ja sen lukemattomat koettelemukset ovat katkeroittaneet sydämesi, eikä sinulla ole enää voimia 

ajatella hengellistä elämää. Mutta sanon teille, että tänään, kun maailma on kääntynyt vihamieliseksi teitä 

kohtaan, teidän on etsittävä turvaa äärettömästä rakkaudestani entistä kiihkeämmin. 
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23 Opetukseni valuu hitaasti sinuun kuin kristallinkirkasta vettä, jota tippuu lakkaamatta. Se luo 

vähitellen perustan uskolle, toivolle ja luottamukselle siihen Työhön, jonka olen suositellut jokaiselle 

sielulle. 

24 Luonnonvoimat vapautuvat ihmistä vastaan. Teidän ei pitäisi pelätä, koska tiedätte, että olen 

antanut teille valtuudet voittaa paha ja suojella kanssaihmisiänne. Voit käskeä näitä tuhon elementtejä 

pysähtymään, ja ne tottelevat. Jos pysyt rukoilevana ja valppaana, pystyt tekemään ihmeitä ja 

hämmästyttämään maailmaa. 

25 Rukoilkaa vilpittömästi, keskustelkaa Henkeni kanssa, älkää etsikö tiettyä paikkaa, jossa voitte 

tehdä niin. Rukoile puun alla, tiellä, vuoren huipulla tai nukkumapaikkasi nurkassa, niin tulen alas 

puhumaan sinulle, valistamaan sinua ja antamaan sinulle voimaa.  

26 Kun kuulette tämän sanan, avatkaa sydämenne ja antakaa sen valon elävöittää teitä, ja 

myöhemmin, kun olette puhtaita ja valmiita, menkää ulos maailmaan ja levittäkää todistusta siitä, mitä 

olette saaneet. 

Monet tarjoavat Minulle ensimmäiset hedelmänsä ilolla, kun taas toiset piilottavat siemenensä 

pelokkaasti. He käyttivät kaikki voimansa, mutta eivät silti saaneet kaivattua hedelmää. Mutta minä näen 

heidän intonsa, heidän rakkautensa ja sanon heille: Toivokaa, pysykää sinnikkäästi, ja te saatte niittää. 

27 Varokaa, ettei paha siemen kukoistaisi, ettei se itäisi maassa. Tehkää tänään töitä, sillä aika on 

otollinen kylvölle, ja minä autan teitä viljelyssä. 

28 Olen määrännyt kansanne olemaan toisen Jerusalemin kuva. Pian veljesi ja sisaresi eri roduista 

tulevat sen luo, ja kun he näkevät sen kukoistavan, heidän vallanhimonsa herää ja he haluavat ryöstää 

sinut. Varoitan teitä ja sanon teille: Olen valmistanut kansanne tarjoamaan rauhaa väsyneille vaeltajille, 

leipää nälkäisille ja valoa sieluille. En halua, että muukalaisista tulee isäntiä ja teistä orjia. Innoitan teitä 

rakkaudella, oikeudenmukaisuudella ja vanhurskaudella, jotta voisitte elää rauhassa. 

29 Hyödyntäkää tämä aika ja opiskelkaa opetustani, sillä vuosi 1950 lähestyy jo, jolloin lakkaan 

puhumasta tällä tavalla. Anna Minun korjata sinua ja viedä sinut askel askeleelta kohti täydellisyyttä. 

30 Maria rukoilee puolestasi, ja vaikka et näkisikään häntä, tunnet hänen rakkautensa ja 

lohdutuksensa laskeutuvan olemukseesi armon kasteena. Silloin kärsivät ovat täyttyneet toivosta, syntiset 

ovat puhdistuneet, ja Hän on siunannut ja "voidellut" teitä kaikkia. Etsikää Jumalallisesta Äidistä 

lohdutusta kärsimyksiänne varten. Luuletteko, että Hän voi kieltää apunsa ja suojeluksensa lapsiltaan, kun 

nämä kääntyvät Hänen puoleensa rakkaudessa? Ei, ihmiset, Hänen Jumalallisesta Hengestään löydätte 

vain rakkautta, sydämellisyyttä ja armoa. 

31 Maailman naiset, ottakaa Maria esikuvaksenne, muistelkaa aikaa, jolloin hän eli kanssanne 

hyveellisenä naisena ja uhrautuvana äitinä, ja tunnette sielunne täyttyvän uudella rohkeudella. 

32 Ja te miehet, jotka on luotu minun kuvakseni ja jotka kuljette koettelemusten tietä ja tunnette 

jumalallista oikeutta - olkaa rohkeuden innoittamia, käyttäkää lahjoja ja ohjatkaa elämäänne rakkaudella ja 

viisaudella. 

33 Rohkaistakseni teitä sanon teille: "Syökää tätä leipää, niin ette koskaan 'kuole'. Juo tätä 

kristallinkirkasta vettä, niin et enää koskaan janoa." 

34 Tällä aikakaudella olen tehnyt itseni teille tunnetuksi tässä muodossa valmistellakseni sieluanne 

vuoropuheluun hengestä henkeen. Puhun teille pitkään, jotta voisitte tunnistaa Sanani jumalallisen 

merkityksen ettekä joutuisi hämmennyksiin muiden opetusten vuoksi. 

35 Olen saanut teidät astumaan uudistumisen tielle, jotta ette tuntisi häpeää ollessanne läsnäolossani 

ja jotta tuntisitte itsenne kelvollisiksi kuulemaan Minua. 

36 Näen sydämesi sisimpään. Löydän myös sen, mitä teillä on vielä tekemättä. Siksi sinun ei tarvitse 

yllättyä siitä, että joskus korjaan sinua jo ennen kuin olet tehnyt virheen. 

37 Kun Isä loi maailman ja antoi sen kohtaloksi olla sovituspaikka, Hän tiesi jo silloin, että Hänen 

lapsensa joutuisivat matkan varrella heikkouksiin ja rikkomuksiin ja että tarvittaisiin koti, jotta voitaisiin 

ottaa ensimmäinen askel kohti uudistumista ja täydellisyyttä. 

38 Kun ensimmäiset ihmiset asuttivat maan, Luoja asetti heihin rakkautensa ja antoi heille sielun, 

sytytti valonsa heidän henkeensä ja antoi heille samalla tahdonvapauden. 

39 Mutta kun toiset pyrkivät pysymään lujana hyvyydessä ja taistelivat kaikkia kiusauksia vastaan 

tarkoituksenaan pysyä puhtaana, Herran arvoisina ja sopusoinnussa omantuntonsa kanssa, toiset taas 
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tekivät synnistä syntiin ja rikkomuksesta toiseen syntien ketjun lenkki toisensa jälkeen, vain aistiensa 

äänen ohjaamina ja intohimojensa hallitsemina, ja kylvivät erehdyksen ja kiusauksen lähimmäistensä 

keskuuteen. Mutta näiden hämmentyneiden sielujen rinnalle ovat tulleet myös profeettani Jumaluuteni 

enkelimäisinä sanansaattajina herättämään ihmiskuntaa, varoittamaan sitä vaaroista ja ilmoittamaan sille 

tulostani.  

40 Pimeyden sielut, jotka risteävät ihmiskunnan tien, hämmentävät heitä houkuttelemalla heitä 

epäjumalanpalvelukseen, pakanuuteen ja fanatismiin. 

41 Profeettani, sanansaattajani, palvelijani ovat taistelleet korruptiota ja valheita vastaan, kärsineet ja 

kuolleet lähimmäistensä puolesta ja osoittaneet etusormellaan totuuden, oikeudenmukaisuuden ja 

rakkauden tietä. 

42 Etsikää profeettojen sanaa, ja löydätte siitä, että he valmistivat teitä jo tuolloin ja puhuivat 

tapahtumista, jotka tulisivat tapahtumaan. Katsokaa, kuinka Joel puhui teille näistä hengellisten 

ilmestysten ajoista. Ymmärtäkää, että kaikki profeetat taistelivat epäjumalanpalvelusta vastaan 

opettaakseen hengen ja hengen välistä vuoropuhelua. 

43 Kun Kristus tuli maailmaan, ihmiskunta oli jo tehnyt paljon syntiä, ja vedenpaisumus oli jo 

puhdistanut maan pinnan. Sodoma ja Gomorra olivat tulessa palaneet, ja Babylon oli tuhoutunut. Hän 

vaati tiliä tottelemattomuudesta Hänen lakiaan ja profeettojensa verta kohtaan, ja Hänetkin piti tuomita ja 

tappaa - omien lastensa toimesta! 

44 "Sana" tuli ihmiseksi ja sai lihaa neitsyen kohdusta. Hän puhui nöyryydestä, anteeksiannosta, 

rakkaudesta ja hengellisestä kohotuksesta, ja häntä vainottiin ja tuomittiin. Vaikka hän oli Jumala, hän 

kärsi ja kuoli, häntä pilkattiin ja ruoskittiin kuin ihmistä. 

45 Ihmiset, jotka kykenivät pääsemään noiden paljastusten salaisuuksiin, löysivät totuuden, ja 

nykyään he kumartavat sen edessä. 

46 Mutta tänä aikana hämmennys näkyy jälleen, ja ihmiset, jotka ovat täynnä ylpeyttä valheellisesta 

suuruudestaan, yrittävät karkottaa Jeesuksen nimen ja Hänen opetuksensa pois ihmissydämestä - siksi 

pimeys - samalla kun Isä Joelin profetian täyttymyksenä avaa uuden aikakauden ja vuodattaa Henkensä 

kaiken lihan ja jokaisen sielun päälle. Hän antaa itsensä tulla kuulluksi, tekee itsensä konkreettiseksi ja 

näkyväksi paljastamalla itsensä monin tavoin. 

47 Luonto avaa kohtunsa ja yllättää maailman ja tieteen, kun se paljastaa salaisuuksia, jotka ovat 

hämmästyttäneet ihmistä ja jotka ovat ääniä, jotka puhuvat viisaudesta ja voimasta, jotka ovat kaiken 

inhimillisen tiedon yläpuolella. Haudat säilyttävät kuolleet ruumiit, mutta sielut pakenevat ja tulevat 

kuultaviksi todistaakseen sielun eloonjäämisestä. 

48 Ihmisen silmät - niin lapsen kuin nuorukaisen tai aikuisenkin - tunkeutuvat aineelliseen 

maailmaan, jotta he voivat syventyä tuonpuoleiseen ja nähdä hengellisen elämän. 

49 Kuunnelkaa näitä kömpelöitä ja kunnianhimottomia suukappaleita, jotka julistavat jumalallisia 

opetuksia, ja huomaatte, että tämä ilmentymä on yksi tämän aikakauden suurimmista, joka on ilmoitettu jo 

monta vuosisataa aikaisemmin. 

50 Kuka ei ole nähnyt unia, jotka olivat todellisia ennustuksia ja jotka sitten toteutuivat? Nyt on valon 

aika, sielun heräämisen aika, joka nukkui tieteen ja aineellisten löydösten kiehtomana. 

51 Ihmiset ovat kutsuneet tätä aikaa myös valon ajaksi - tieteen vuoksi. Katsokaa, kuinka ne kulkevat 

taivaan korkeuksissa kuin linnut. Katso, kuinka ne hallitsevat meriä ja maata ja kuinka ne ovat löytäneet 

valon, joka valaisee yön. Päivittäin he löytävät voimia ja elementtejä, joita yhdistää ja luoda uusia 

yllätyksiä ihmiskunnalle, mutta tämä valo on sokaissut heidät. Materialismi ja turhamaisuus ovat tehneet 

heidät kuuroiksi sydämen ja omantunnon äänelle. 

52 Tänään Pyhän Hengen valo virtaa alas maailmaan, jotta ihmiset voisivat kohottaa kasvonsa ja 

tunnustaa, että on vain yksi Jumala ja että hänen lakinsa on yksi, jonka mukaan kaikkien on yhdistyttävä, 

jotta ihmiskunnan teot olisivat suuria ja Luojan arvoisia. 

53 Älkää erehtykö, sillä ennen kuin "kuudes sinetti" päättyy, tapahtuu suuria tapahtumia: Tähdet 

antavat merkityksellisiä merkkejä, maan kansat huokaavat, ja tästä planeetasta katoaa kolme osaa ja 

jäljelle jää vain yksi, johon Pyhän Hengen siemen nousee uutena elämänä. Silloin ihmiskunta aloittaa 

uuden elämän, yhdistyneenä yhteen oppiin, yhteen kieleen ja yhteen rauhan ja veljeyden siteeseen. 
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54 Kuinka kaukana olettekaan siitä ajasta, jolloin elitte luonnonlain alaisuudessa ja kuulitte 

hengessänne Herran äänen sanovan ensimmäisille: "Kasva ja lisääntykää, täyttäkää maa." 

55 Nyt henkistyminen antaa teidän palata yksinkertaisuuteen ja luonnollisuuteen. Mutta sielussanne 

on valoa, jota olette keränneet pitkällä kehityspolulla. 

56 Hengen valo, joka valaisi ihmisen ensimmäiset askeleet ja kulki hänen mukanaan poluilla ja 

poluilla, huipuilla ja syvyyksissä, saa hänet palaamaan polun alkuun. Henki ei koskaan eksy, koska hän on 

oma valoni. Oletteko koskaan kuulleet hänen käskevän teitä tappamaan lähimmäisenne, käskevän teitä 

hylkäämään isän, joka teidät synnytti, tai äidin, joka teidät siitti? Oletko koskaan kuullut hänen käskevän 

sinua tekemään kiellettyä? Ei, lapseni, Henki on ollut hyvä opas, neuvonantaja ja tuomari, sillä Hengessä 

minä olen. 

57 Siksi olen aina sanonut teille, että missä tahansa olettekin, olen kanssanne. Miksi, vaikka olen 

kaikkivoipa, etsitte Minua käsillänne luoduista esineistä? Miksi teidän pitäisi mennä tiettyihin 

kokoontumispaikkoihin ja sitten sanoa: "Täällä on Herra, sillä tämä on hänen huoneensa", kun tiedätte, 

että minä olen universaali?". Miksi annatte juhlien ja koristeiden sokaista itsenne, kun tiedätte, että Minä 

asun ja teen itseni tunnetuksi luonnon loistossa ja sielunne sisäisessä pyhäkössä? 

58 Opiskelkaa opetustani niin kuin hyvät opetuslapset, niin sielussanne on enemmän valoa. 

59 Kun Sanani laskeutuu luoksenne päivästä toiseen, joissakin syttyy usko ja toisissa herää epäilys. 

Jotkut tekevät lupauksia muutosten tekemisestä, ja toiset epäilevät, olenko todella Minä se, joka rajoitan 

itseäni tässä Sanassa, jotta uskoisin ja uudistuisin. He tuntevat halua nähdä Minut, jotta he uskoisivat 

Minuun eivätkä enää kiduttaisi itseään. Mutta koska he eivät näe Minua fyysisillä silmillään, he etsivät 

hengellisiä ja yliluonnollisia ilmiöitä sytyttääkseen uskonsa. 

60 Toiset sulkevat silmänsä ja yrittävät tunkeutua näkymättömään nähdäkseen Kasvoni, ja 

ponnisteluissaan he ovat väsyneet. Mutta sitten, kun heidän väsynyt mielensä on vaipunut uneen, kun 

kohotettu sielu asuu hengellisissä tiloissa, olen tullut alas puhumaan sen kanssa, antamaan sille opetukseni 

ja sytyttämään sen uskon. 

Herättyään tuosta syvästä unesta sekä sielu että ruumis ovat tunteneet uudistuneensa ja nähneet elämän 

valaistuvan uudella valolla. Sitten muistat hämärästi unesi ja sanot sille: "Näin unta Jeesuksesta. Oliko 

Mestari todella kanssani?" 

61 Totisesti minä sanon teille: sielulla on monta silmää nähdä Minua. Tunne tämä lahja ja avaa se. 

Sillä sen kautta täyttyy sen profeetan sana, joka sanoi, että tulisi aika, jolloin ihmiset näkisivät 

profeetallisia näkyjä ja unia. 

62 Sanon teille myös: Tutkikaa näitä opetuksia hyvin, jotta ette etsi tämän maailman vääriä 

profeettoja ja näkijöitä ja usko niihin. 

63 Olen aina valmistanut sieluanne olemaan suoraan yhteydessä Minuun, ja tällä Kolmannella Ajalla 

sen pitäisi olla jo saavuttanut suuren korkeuden. Jos näin olisi ollut silloin, kun tulin hengessä, ette olisi 

epäilleet ettekä olisi halunneet koskettaa minua käsillänne. 

64 Kun puhun teille entisistä ajoista, ette ymmärrä mitään, koska ette ole edes lukeneet pyhiä 

kirjoituksia. 

65 Olen tiedottanut kolmannesta opetuksestani vuodesta 1866 lähtien, ja vaikka kaikki oli ennustettu, 

monet teistä ovat epäilleet - jotkut tietämättömyyttään, toiset Raamatun huonojen tulkintojen 

aiheuttamasta hämmennyksestä. Siksi tänään, kun olen valmistanut ruokasalin ja pöydän teille 

iankaikkisen elämän ruoan syömistä varten, olen löytänyt teidät valmistautumattomina, ja minun on 

täytynyt tehdä itseni tunnetuksi äärettömän kärsivällisesti odottaessani teidän kohoamistanne ja 

heräämistänne. 

66 Uudistukaa, luopukaa uskonnollisesta fanaattisuudestanne, lakatkaa olemasta tekopyhiä ja 

egoisteja, niin tunnette itsenne uusiksi ihmisiksi. Silloin teidän ei enää tarvitse miettiä, olenko se minä, 

joka laskeutuu luoksenne. Sillä sydämenne puhtaus saa sielunne tuntemaan läsnäoloni. Usko on yksi 

suurimmista hyveistä - saavuta se. 

67 Kohtaat kerta toisensa jälkeen sokeita, rampoja ja toivottoman sairaita. Teidän on parannettava 

heidät uskonne kautta ja sytytettävä valo lähimmäistenne sydämiin. 

68 Teidän keskuudessanne on jo esimerkkejä siitä, mitä voitte saavuttaa uskomalla minuun. On monia 

todistuksia ihmeistä, joita voit saada uskon kautta. 
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69 Älkää antako vuoden 1950 yllättää teitä uskossanne heikkona. Sillä silloin ahdistuksenne olisi 

suuri, koska tuntisitte itsenne orvoiksi. 

70 Tänään esittelen itseni "kulkijoille" näyttääkseni heille todellisen tien. En pysähdy arvioimaan, 

ovatko heidän vaatteensa kuninkaalliset vai säälittävät, vaan etsin turvapaikkaa heidän sydämestään. 

71 Autan häntä, joka kaatuu maahan väsymyksen vallassa, nousemaan ylös ja annan hänen ymmärtää, 

että jos hän on pilkannut Jumalaa, hän on hylännyt voimani ja valoni. 

72 Rukoile, jotta mielesi ei menetä hallintaa koettelemuksissa. Sillä väkivallan hetkellä voit tulla 

"sokeaksi" ja menettää kaiken, mitä sielussasi on. 

73 Nyt voitte kuvitella, miksi ihmiskunta on yhä enemmän menettänyt kaiken sen, mikä teki siitä 

henkisesti suurenmoisen ja jalon. 

74 Menin tapaamaan sinua, koska näin, että olit lähellä pudota kuiluun, valmis pyytämään, että 

päiväsi lyhennettäisiin. Mutta kun kuulitte sanani, nousitte jälleen ylös, koska ymmärsitte, että teidän on 

elettävä maan päällä Jumaluuteni määräämään hetkeen asti. 

75 Todistaakseni teille, että henkiset lahjanne ovat jälleen kerran käytettävissänne, olen sanonut teille: 

Ojentakaa kätenne Minun nimessäni, kun luonnonvoimat ovat valloilleen, ja tulette näkemään, että ne 

tottelevat teitä. 

76 Nämä ihmeet lisäävät uskoanne, ja kun vähiten ajattelette sitä, teistä on tullut minun 

"työntekijöitäni". 

Sitten saatte syvällisempiä oppitunteja Mestariltanne, jotta voitte saavuttaa suuren varustuksen ja tietää, 

miten ottaa vastaan ne, jotka tulevat koettelemaan teitä, ja ne, jotka tuhoavat teidät. 

77 Jos todella osaatte todistaa Sanastani, näette monien kanssaihmistenne ylistävän Minua ja 

täyttävän käskyn, joka sanoo teille: "Rakastakaa toisianne." 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 251 
1 Tällä hetkellä hämmästyt, kun näet ihmeitä, joita voit tehdä lahjojesi avulla. Silloin ette enää tunne 

itseänne köyhiksi tai hylätyiksi, sillä joka käänteessä saatte todisteita siitä, että rakastan teitä ja että katson 

teitä. 

2 Lahjat sijoitettiin sieluusi jo luomisesi hetkellä. Mutta oli välttämätöntä, että tulisin opettamaan 

teitä ja että matkustaisitte pitkiä matkoja ja kehittyisitte yhä enemmän, jotta nämä lahjat alkaisivat 

paljastua. 

3 Erityisesti nykyään ihmisen sielu on tuntenut, että se elää uudella aikakaudella, että uuden päivän 

valo loistaa sen ylle. Se on kokenut maanjäristyksen, levottomuuden, joka on herättänyt sen syvästä 

uneliaisuudesta, johon sen lahjat ja kyvyt olivat vaipuneet. 

4 Tällä hetkellä ihminen kysyy itseltään yhä kysymyksiä, hän vain epäilee. Mutta pian koittaa hetki, 

jolloin hän huudahtaa varmana: "Tuolla on tie", ja seuraa sitä uskossa. 

5 Kuka voisi pysäyttää tämän ihmiskunnan sielujen etenemisen, kun he ovat kerran lähteneet 

liikkeelle, ja kuka voisi muuttaa valoni viitoittamaa reittiä? Mikään ja kukaan ei pysty pysäyttämään 

ihmisten hengellistä heräämistä, kun he nousevat halusta saada perintö ja viesti, jonka kolmas aikakausi on 

tuonut heille. 

6 Olisin voinut herättää sinut kauan sitten. Mutta halusin tulla luoksenne oikeaan aikaan, kun olisitte 

väsyneet syvään uneen, johon olette vajonneet, ja kun syntienne ja jatkuvien sotienne pelko vapauttaisi 

teidät aineellisen luontonne intohimoista. 

7 Tänään yksi kansa, huomenna toinen, ja sen jälkeen toiset heräävät sisäisen valon valaisemina, joka 

puhuu heille kaikille henkistymisestä. 

8 Kun nuo kansat heräävät, olen valmis paljastamaan itseni heille. Isän ääni on se, joka vastaa lasten 

kutsuun. Mutta totisesti minä sanon teille, että minä en ilmaise itseäni kaikille samalla tavalla. Esimerkiksi 

tämä ilmentymä, joka minulla on ollut kanssanne ihmisälyn avulla, on annettu vain teille, ja voitte pitää 

itseänne ihmisinä, jotka heräsivät ensimmäisenä tämän aikakauden kynnyksellä. 

9 Aika, jolloin ilmoitan itseni teille tässä muodossa, on jo ilmoitettu, ja ei ole spiritistiä, joka ei 

tietäisi tämän ajanjakson päättymisvuotta ja -päivää. 

10 Kun saatan opetukseni teidän keskuudessanne päätökseen, teidän on valmistauduttava levittämään 

tämä siemen maailman kansojen keskuuteen, jonka avulla autatte suuresti lähimmäisiänne heidän 

heräämisensä kriittisinä hetkinä. He valmistautuvat ottamaan minut vastaan hengellisessä muodossa, kun 

he ovat varmoja aavistuksistaan ja viestini todellisuudesta. Aivan kuten ilmoitin itseni teille kunkin 

kokouksen ja jokaisen äänenkantajan valmistautumisen mukaan, niin myös minä ilmoitan itseni heille 

kunkin yhteisön hengellistymisen ja heidän kokouksissaan vallitsevan hartauden mukaan. 

11 Kirjoita sanani muistiin ja vartioi sitä, niin että kun aika koittaa, teet sen tunnetuksi. Sillä se on 

perusta ja lähtökohta uusille kirkoille, jotka syntyvät maailmaan hengellistä elämää varten. 

12 Älkää antako viestini sekoittua niiden materialisoituneisiin ajatuksiin ja virheisiin, jotka ovat 

palvelleet minua välineinä, sillä silloin ette ole välittäneet väärentämättömänä eteenpäin hedelmää, jonka 

olen teille uskonut. Olen opettanut teitä pitkän ajan kuluessa tuntemaan Jumalallisen olemukseni, jotta 

voitte vapautua kaikista inhimillisistä mieltymyksistä. 

13 Henkeni valo seuraa niiden askelia, jotka ymmärtävät Minua ja lähtevät huomenna tulkitsemaan 

käskyjäni suurimmalla tunnollisuudella, johon he kykenevät. Sillä matkalla he saavat kokea, että heidän 

ponnistelunsa, uhrauksensa ja ponnistelunsa eivät ole olleet turhia. Yllätän heidät heidän työssään ja 

ilmoitan heille, että he pian odottavat muita yhteisöjä, että he voivat pian ryhtyä kylvämään, koska siemen 

on kypsynyt. 

14 Opetuslasteni keskuudessa syntyy tunteiden nousua ja ilon kyyneleitä, kun he todistavat sanani 

toteutumista. 

15 Sinun ei tarvitse koputella oville etsien sitä, joka kuuntelee sinua. Tulette nimittäin huomaamaan, 

että juuri kanssaihmiset etsivät teitä ja kutsuvat teitä. Minulle riittää, jos valmistaudutte. Silloin näytän 

teille tiet, kerron teille, mitä tehdä, ja johdatan teidät niiden luo, jotka kääntyvät kansani puoleen 

halutessaan antaa todistuksen rakkaudesta, hengellisyydestä ja armosta. 
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16 Jos muodostatte sopusointunne kautta yhteisön, jota odotan teiltä, teidän ei tarvitse ponnistella 

tehdäksenne itsestänne tunnetuksi, sillä silloin muut suorittavat tämän tehtävän levittämällä sydämestä 

sydämeen uutista siitä, että on olemassa yhteisö, jonka rinnassa loistaa jumalallisen sanoman valo, joka on 

hengellisen elämän leipää kaikille ihmisille. 

17 Minä sanon teille: luottakaa minuun, ihmiset. Sillä kun teidät ajetaan pois yhteiskuntanne 

helmasta, kun teidät ajetaan pois kaupungeista, joissa asutte, minä vien teidät kauas vainoajistanne, vien 

teidät erämaahan, vuoristoon, kaukaisiin laaksoihin tai meren rannoille, ja siellä minä ruokin teidät, niin 

kuin minä ruokin Israelin kansan erämaassa lähettämällä heille mannaa. 

18 Nyt tuon kansalleni uutta mannaa, joka laskeutuu pian, kunhan koettelemukset hukuttavat 

valittuni. 

19 Koettelemukset tulevat, koska sanani toteutuu aina. Ne palvelevat kansani yhdistämistä, aivan 

kuten Israel yhdistyi Egyptissä faraon orjuuden alla. 

20 Kun koettelemukset tulevat, vain ne, jotka rakastavat Minua, pysyvät tällä tiellä - rohkeat ja 

uskolliset. Väärät, tekopyhät, ne, jotka pelkäävät maailmaa, ne, jotka eivät seuraa minua rakkaudesta, 

lähtevät pois. Minulle riittää, että näen ne yhdistyneet, jotka rakastavat minua totuudessa, jotta voin sanoa 

maailmalle: "Tämä on minun kansani, tämä on minun siemeneni. 

21 Vakuutan teille, että ne teistä, jotka seuraavat minua koko sielunsa uskolla, eivät tule vailla vettä 

eivätkä leipää, sillä ketään ei ole koskaan petetty uskossaan. 

22 Kuulen jo joidenkin kysyvän Minulta sydämessään: "Mestari, milloin tämä kaikki tapahtuu?" Ja 

tämä johtuu siitä, että tunnette pelkoa, koska vapisette, kun ilmoitan teille näistä koettelemuksista. Mutta 

minä sanon teille: Se, joka pelkää, ei lähde erämaahan, vaan jää kaupunkiin, jossa hän kestää sorron 

helpommin, koska hän on tottunut orjuuteen ja nöyryytykseen. Mutta jos hän avaa silmänsä totuudelle, 

hänen sydämensä täyttyköön rohkeudella ja uskolla; jos hän lähtee erämaahan, hän lähtee etsimään 

sielunsa vapautta ja sydämensä rauhaa. 

23 Kysytte Minulta, milloin tämä koettelemus tulee? Kerron teille, että joillekin se on jo tullut, ja että 

myöhemmin se tulee näyttäytymään muille, kunnes olette kaikki valmistautuneet ja vahvistuneet. 

24 Koettelemukset tulevat niin hienovaraisesti, että usein et edes tiedä, milloin ne tulivat ja milloin ne 

loppuivat. Mitä sinulle tapahtuisi, jos kertoisin sinulle päivämäärän, päivän ja tunnin, jolloin voit odottaa 

heitä? 

25 Kuinka monet teistä elävät jo siinä autiomaassa, josta olen puhunut teille tänä päivänä, ja 

ruokailevat uudella mannalla. He ovat niitä, jotka ovat joutuneet yhteiskunnan sylistä hylätyiksi ja joita 

heidän sukulaisensa ja ystävänsä ovat arvioineet väärin. He ovat niitä, joille on kieltäydytty tervehtimästä 

ja suljettu ovet työhön. He ovat myös niitä, jotka on tuomittu harhaoppisina, pettureina ja luopioina ja 

jotka on heitetty ulos kirkkojensa suojasta. 

26 He kestivät panettelua, pahoja katseita, nöyryytystä, pilkkaa ja halveksuntaa. Silti he kestivät 

kaiken tämän kärsivällisesti tietäen, etteivät he ole menettäneet mitään ja että he ovat saaneet armon kuulla 

minua. 

27 Heidän oli vetäydyttävä "autiomaahan", mutta ei aineelliseen autiomaahan vaan hengelliseen 

turvapaikkaan, vaikka he jatkoivat elämäänsä fyysisesti siellä, missä olivat aina asuneet. 

28 Siellä, tuossa hengellisessä turvapaikassa, he ovat löytäneet rauhan, jota he eivät tunteneet 

aiemmin, he ovat saaneet tyydytystä, jota kukaan ei ole antanut heille aiemmin, ja jos he aluksi tunsivat 

yksinäisyyttä, koska he eivät kyenneet havaitsemaan läsnäoloani, tänään he kiittävät Minua, koska heiltä ei 

puuttunut mitään ja koska kukaan ei voittanut heitä. 

29 Nautinnollinen elämä, jota he olivat aiemmin eläneet, jäi taakse, kaikki valheellinen, kaikki 

pinnallinen katosi. Sillä heidän oli aika löytää totuus ja pitää siitä kiinni koko olemuksensa voimalla. 

30 Autuaita ovat ne ihmiset, joilla on hyvä tahto ja usko, sillä he eivät joudu vihollistensa uhreiksi. 

Minun voimani pidättelee kättä, joka haluaa murhata heidät, minun valoni yllättää sen, joka väijyy heitä, 

niin että he voivat edetä eteenpäin pysähtymättä, koska luvattu maa odottaa heitä. Siinä valmistetaan 

juhlaa sitä aikaa varten, jolloin te kaikki pääsette siihen. 

31 Sanani on koskettanut monien sydämien säikeitä, jotka ovat sanoneet Minulle: "Herra, kukaan ei 

puhu totuutta niin kuin Sinä, sillä siitä lähtien, kun seurasimme Sinua tänä aikana, meidän on täytynyt 
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kestää lähimmäistemme tuomiot, jotka olivat kuin katkerat yrtit, joita kansasi söi vapautuksen yönä 

Egyptissä." 

32 Muistakaa uskonne, rakas kansa, ja saatte nähdä, kuinka jopa ne, jotka ovat hylänneet teidät, 

tulevat lisäämään joukkonne. Sillä myös heitä kutsutaan, myös heille tarjotaan tilaisuus vapautua 

aineellisesta ja valheellisesta elämästään, jotta he voisivat täyttää sielunsa tyhjyyden jumalallisella 

olemuksella, jota tämä Työ antaa runsaasti. 

33 Kutsu voi tulla kaikille samaan aikaan, mutta kaikki eivät voi vastata samaan aikaan. Jotkut ovat 

valmiita ryntäämään sinne, toiset taas eivät pysty siihen, koska heidän sielunsa ei ole vielä riittävän 

kehittynyt, jotta he voisivat ryhtyä täyttämään tehtäväänsä. 

34 Kerron tämän teille, jotta - kun puhun teille kutsutuista ja valituista - tiedätte, että kaikkina aikoina 

on paljon kutsuttuja ja vähän valittuja, koska valitsen vain ne, jotka ovat valmiita, ja kaikkien niiden, jotka 

olivat kutsuttuja, mutta eivät kuuluneet valittujen joukkoon, on odotettava jonkin aikaa, ennen kuin heidät 

kutsutaan uudelleen. 

35 Ettekö muista, että olen usein kertonut teille, että olen koputtanut sydämenne oville ensimmäisen, 

toisen ja kolmannen kerran ja että vasta kun olette olleet hereillä ja valmistautuneet, olette rynnänneet 

vastaamaan kutsuuni? Älkää siis joutuko epätoivoon niiden edessä, joille viestini tavoittaa ja jotka eivät 

osoita kiinnostusta. 

36 Täytä tehtäväsi tehdä sanani tunnetuksi ja olla tyytyväinen työsi välittömään tai myöhempään 

tulokseen. 

37 Etsitte sanastani voimaa, joka teistä tuntui puuttuvan, jotta voisitte erottautua pahasta, joka on 

olemassa elämässänne, koska olette antaneet esi-isienne tapojen, tottumusten, perinteiden ja paheiden 

juurtua sydämiinne. 

38 Nyt teissä on puhjennut taistelu, koska omantunnon ääni kuuluu yhä selvemmin. Mutta sydämesi 

vastustaa sitä edelleen, koska se on aisteihin kiintyneenä enemmän taipuvainen ruumiiseen kuin sieluun. 

39 Siunaan sisäistä kamppailuanne, koska se on merkki siitä, että tunnette rakkautta Minua kohtaan, 

että tunnustatte totuuden ja oikeudenmukaisuuden Sanalleni. 

40 On hetkiä, jolloin pelkäät, että "liha" voittaa sinussa, koska uskosi ja rakkautesi ovat vielä heikkoja 

kiusauksen edessä. Sitten te tulette kiireesti kuuntelemaan Minua ja toivotte löytävänne Sanastani 

tarvittavat aseet taistellaksenne syntiä ja pimeyttä vastaan. Tulette katuvaisena ja murheellisena ja toivotte, 

että olisi mahdollista, että katseeni ei löytäisi teitä, vaikka tiedätte, että ette pääse hetkeksikään pois 

katseeltani. 

Myöhemmin, kun olet vastaanottanut sydämeesi Sanani hellyyttä, annat kyynelten virrata estottomasti, 

mikä keventää sielusi taakkaa yhä enemmän. Sitten lopuksi ajattelet, että koska olen ottanut sinut vastaan 

niin suurella rakkaudella, tämä on tapahtunut siksi, etten ole tunkeutunut sydämeesi enkä löytänyt siitä 

kaikkea sitä, mikä saa sinut häpeämään edessäni. 

41 Voi te pienet ja heikot lapset, jotka ette vielä tunne Mestarianne! Mitä tapahtuisi teille, jotka etsitte 

minulta voimaa olla tekemättä enää syntiä, jos anteeksiannon, rohkaisun, rakkauden ja viisauden sanojen 

sijasta ottaisin teidät vastaan tuomioilla ja tuomioilla, moitteilla, uhkauksilla ja rangaistuksilla? Se 

päättyisi eräänä päivänä siihen, että epäilisitte tätä sanaa ja heittäytyisitte sitten hillittömästi materialismin 

syliin. Älkää siis sanoko, ettei katseeni löydä teitä hetkinä, jolloin annan teille sanani äänenkantajan 

kautta. 

42 Katsokaa tätä "työläisten" joukkoa, tämän työn palvelijoita: hekin, kuten tekin, tulivat sydän 

täynnä kärsimystä ja vapautuneita intohimoja, myös heitä ravisteli Sanani ja he oppivat tuntemaan sielun 

sisäisen kamppailun lihan kanssa, ja myös he luulivat, että katseeni ei löytänyt heitä ihmisjoukkojen 

joukosta, koska en moittinut heitä heidän synneistään Sanassani. 

Nyt he ovat täällä, minun viljelysmaillani, ja suorittavat rauhassa heille uskomaani tehtävää. Lopulta 

usko tuli heidän sydämiinsä, koska taistelun jälkeen heidän sieluissaan oli rauha ja koska he ymmärsivät, 

etteivät he voi koskaan paeta jumalallista katsettani, joka seuraa teitä kaikkialle, minne menette. 

43 Maailma ja liha kiusaavat heitä edelleen, ja tämä koettelee heidän rakkauttaan, uskoaan ja 

uskollisuuttaan, jotta he eivät nukahtaisi. Jotkut haastavat maailmaa, vaikka heidän henkinen voimansa ei 

vielä riitä pelastamaan heitä kaikelta putoamiselta. Nämä ovat niitä, jotka lankeavat ja nousevat ylös - 
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niitä, jotka tänään lähtevät ja huomenna palaavat, kunnes tulee päivä, jolloin he eivät enää ole heikkoja ja 

pystyvät pysymään totuudessa loppuun asti. 

44 Teen teistä, jotka tulette tänne tänään surullisina, koska ette pysty hallitsemaan heikkouksianne, 

uusia "työntekijöitä", vaikka teistä tuntuu tällä hetkellä mahdottomalta, että teistä voisi olla hyötyä 

kenellekään. Silloin näette ihmeen toteutuvan olemuksessanne, koska todistatte henkistä muutostanne. 

Silloin heikko tuntee itsensä vahvaksi ja epäuskoinen kiihkeäksi. 

45 Autuaita ovat ne, jotka syntiä tehdessään katuvat ja itkevät, koska ovat loukanneet minua. Autuaita 

ovat hengellisesti köyhät, sillä olen tullut rohkaisemaan heitä ja tekemään heistä voittajia maailmasta, 

synnistä, materialismista ja paheista. 

46 Huomenna teidän on todistettava kääntymyksenne ja uudistumisenne ihmeestä. Huomenna teistä 

tulee avoin kirja lähimmäisillenne, ja sen sivuilta, toisin sanoen menneisyydestänne, ammentakaa kaikki 

se kokemuksen ja viisauden valo, jonka olette hankkineet Työssäni, jotta voitte tarjota sen 

lähimmäisillenne kamppailunne, valmistautumisenne ja voittonne kypsänä hedelmänä. 

47 Kansakunnissa, maakunnissa ja kylissä, joissa ihmiset kaipaavat tuloani, joissa he aistivat Sanani 

läsnäolon, "työntekijöitteni" todistus laskeutuu kuin todellinen taivaallinen kaste janoaviin ihmissieluihin. 

48 Olen jo kertonut teille, että todistajani ja seuraajani hylätään, heitä pilkataan ja vainotaan, mutta 

toiset myös uskovat heitä ja siunaavat heitä. Se on toinen taistelu, jota myös siunaan. Sillä missä 

taistellaan, siellä myös voitetaan. 

49 Jotta kaikki ihmiset maan päällä voivat uskoa tämän sanoman totuuden, olen saanut aikaan sen, 

että ne merkit, joista on ennustettu muinaisina aikoina, ovat havaittavissa koko maapallon piirin alueella, 

jossa puhuttiin minun paluustani.  

Siksi, kun tämä hyvä uutinen saavuttaa kansakunnat, ihmiset tutkivat ja tutkivat kaiken, mitä heille 

puhuttiin noina aikoina, ja yllättyneinä ja iloisina he huomaavat, että kaikki, mitä ilmoitettiin ja luvattiin 

Minun paluustani, on uskollisesti toteutunut, kuten sopii Hänelle, jolla on vain yksi tahto, yksi sana ja yksi 

laki.  

50 Olen kertonut teille opetuksissani, että elämä on sielun Via Dolorosa ja että se on sen 

maanpäällisen olemassaolon loppu. Se on sen Golgata, jolla teidän tulisi pyrkiä ottamaan Minusta mallia 

toteuttamalla esimerkkini käytännössä. 

51 Onnellisia ovat ne sielut, jotka saavuttavat huipun uskossa ja hyveessä. Sillä sillä hetkellä, kun he 

irrottautuvat ruumiinsa kuoresta, he kokevat Isän hellästä hellyydestä palkintona rohkeudestaan ja 

rakkaudestaan. Nämä ovat niitä, jotka astuvat ikuisuuteen kompastumatta. 

52 Tänä aikana sanani auttaa ihmisiä ymmärtämään lakini ja opetukseni koko merkityksen, ja se, 

miten ihminen täyttää ne, antaa hänelle autuuden - sydämen autuuden ja sielun rauhan. Sillä sielu löytää 

täydellisen autuuden vain siinä kodissa, johon se kuuluu. 

53 Kuinka monta tilaisuutta sinulla on jatkuvasti olla hyvä ja hyödyllinen lähimmäisellesi. Jokainen 

koti on sopiva pelto kylvää siemeneni. Jokainen kaupunki ja jokainen kansa on kuin maa, joka janoaa 

armoa ja rakkautta, ja minä teen teistä kylväjiä, jotta voitte antaa lohdutuksenne ihmisille ja kylvää rauhaa. 

54 Teot, sanat ja rukoukset ovat keinoja, joita teidän pitäisi ja voitte käyttää täyttääksenne tehtävänne 

palvella ja rakastaa lähimmäisiänne maailmassa. 

55 Olen opettanut teille täydellisen rukouksen, joka on sielun todellinen kieli ja joka tuo ihmisen 

suoraan yhteyteen Minun kanssani. 

56 Olen antanut teille Sanan lahjan, joka on sielussa olevan valon ja sydämen hallussaan pitävän 

rakkauden ilmaus. 

57 Ihmiset, jotka kuulevat Sanani: Älkää sanoko, että vaadin teiltä liikaa, sillä tiedän teitä itseänne 

paremmin, mihin te kykenette. 

58 Tänään tunnet itsesi heikoksi, kömpelöksi, kyvyttömäksi ja kelvottomaksi, koska tutkit sisäistä 

olemustasi ja huomaat monia heikkouksia ja puutteita, jotka eivät anna sinun tuntea toisten tuskaa. Mutta 

ensin minä parannan sinut, annan sinun tuntea rauhani, rohkaisen sydäntäsi ja puhdistan polkusi. Silloin 

teillä ei enää ole pelkoja, teillä ei ole epäilyksiä, ettekä tunne itseänne kyvyttömiksi. 

59 Siksi olen antanut teidän kuunnella minua jonkin aikaa, rohkaistakseni teitä vähitellen sanallani, 

lähettämättä teitä vielä maakuntiin. Mutta kun sielunne on läpäisty Olennollani, ne eivät enää odota 
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koettelemuksia tai merkkejä lähteäkseen liikkeelle, sillä ne saavat inspiraation kautta, mitä niiden tulee 

tehdä. 

60 Rukoilkaa, ihmiset, ja kun rukoilette, vuodatan rauhani kaikkien maan kansojen päälle, siunaan 

kotinne ja valaisen polkunne. 

61 Annan teille todisteen siitä, että kaikki, mitä olen luvannut teille, on totta. Mitä todisteita se on? 

Että näette elämässänne toteutuvan jotain, mitä olette kauan toivoneet - jotain, mitä joidenkin on 

mahdotonta saavuttaa. Joillekin se, mitä tarjoan, tulee pian, toisia annan odottaa. Mutta totisesti sanon 

teille, että ei ole ketään, joka ei saisi rakkauteni todistusta. Kun tämä armo tulee teille jokaiselle, muistatte 

Sanani, ja silloin uskonne kasvaa. 

62 Älkää olko epätoivoisia, älkää vuodattako kyyneleitä, osaatte odottaa tätä hetkeä noudattamalla 

ohjeitani, rukoilemalla ja valvomalla. 

63 Näettekö, kuinka niinä hetkinä, kun nostatte sielunne ylös, unohdatte kärsimyksenne ja tulette 

täytetyiksi minun rauhallani? Pyrkikää olemaan aina kanssani harjoittamalla oppiani täydellisesti, ja näette 

rauhani ja valoni voittavan onnettomuutenne ja vitsauksenne. 

64 Ymmärtäkää, että kärsimyksenne eivät ole hyödyttömiä, vaan että teidän tehtävänne on tulla 

henkisesti ja fyysisesti kestäviksi, jotta voitte kuulua kylväjieni joukkoon. 

65 Niiden, jotka haluavat tuoda lohtua ihmisille, jotka haluavat nostaa ylös niitä, jotka ovat kaatuneet, 

jotka haluavat antaa voimaa heikoille, on valistuttava kokemuksen valossa, heidän on oltava 

terästäytyneitä taistelussa ja koettelemuksissa. Mikään kivun kuva ei saa saada heitä lannistumaan, he 

eivät saa pelätä lähimmäisen pahennusta, he eivät saa juosta karkuun mitään kipua, kun kädet ojentuvat 

heidän puoleensa armoa toivoen. 

66 Siellä, paatuneiden ja tuskassa paatuneiden joukossa, näette monien nousevan valoon ja etsivän 

uudistumista ja henkistymistä. Mutta jotta tämä inspiraatio saavuttaisi heidät, teidän on asetettava heidän 

sydämeensä todellinen todiste veljeydestä, teko, joka on valonsäde, joka poistaa pimeyden kärsivältä. 

67 Ymmärtäkää siis, että kipu, joka on seurannut teitä monin tavoin, on ollut taltta, joka on 

muokannut sieluanne sisäisesti vaikean tehtävän suorittamista varten. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 252 
1 Ihmiset, te olette olleet todistajina ilmentymälleni tänä aikana. Olet valmis tulkitsemaan sitä ja 

olemaan esimerkkinä "viimeisille". Te tiedätte tuloni syyn, samoin kuin tiedätte lähtöni syyn, kun minun 

määräämäni hetki on tullut. 

2 Teillä ei ole mitään pelättävää maailmalta, koska olette minun opetuslapsiani. Ei se, että olet nöyrä, 

tee sinusta tarvitsevaa. Älkää sekoittako sielun nöyryyttä ruumiin köyhyyteen. Ette menetä 

ihmisoikeuksianne siksi, että olette spiritistejä - päinvastoin. Se, joka ymmärtää henkistämisen ja soveltaa 

sitä elämäänsä, on kaiken sen omistaja, mikä ympäröi häntä, ja hän elää ja nauttii siitä suuremmalla 

intensiteetillä kuin se, joka näkee ja ymmärtää vain aineellisen. 

3 Henkistyneet ihmiset ovat niitä, jotka kolmannella aikakaudella kantavat oikeutetusti nimeä 

"Kristuksen opetuslapset" - ihmisiä, jotka osaavat antaa Jumalalle sen, mikä kuuluu sielulle, ja maailmalle 

sen, mikä kuuluu materialle - ihmisiä, jotka tekevät kaikista laeista yhden, joka on Luojansa rakastaminen 

ja Hänen rakastamisensa lähimmäisessään. 

4 Opetukseni valmistama ihminen pystyy tekemään yli-inhimillisiä tekoja.  

5 Hänen sielustaan ja kehostaan virtaa valo, voima ja vahvuus, jonka avulla hän voi toteuttaa sen, 

mihin pelkkä äly ei kykene.  

6 Te, rakkaat ihmiset, saavutatte tämän kohoamisen asteen tahtoni mukaan, sillä silloin jokainen 

teoksenne on todistus totuudestani. Sanoistanne, kuten rukouksistanne, ja myös käsistänne virtaa 

parantavaa jumalallista balsamia, joka on autuutta ja vapautusta fyysisesti tai henkisesti sairaille; 

sanoistanne kumpuaa valo, joka tuo sieluille uskoa, ja rukouksistanne tulee keino, jonka avulla sielu 

viedään kylvämään hyvyyttä tielleen. 

7 Tämä on niiden tulevaisuus, jotka seuraavat minua ja osaavat tulkita ja noudattaa opetuksiani. 

8 "Valvokaa" tästä lähtien, jotta mielenne ei koskaan pimenisi, jotta koettelemuksissa, joita joudutte 

läpikäymään, ette pettäisi sitä, mihin uskotte tänään. 

9 Kuinka paljon iloa tässä kansassa onkaan, kun he ovat vapautuneet puutteistaan ja harjoittavat 

sanaani tahtoni mukaisesti. 

10 Nyt teillä on vielä monia esteitä, jotka estävät teitä etenemästä kohti henkistymistä. Tiedätte esteet, 

joita ovat yhtenäisyyden puute, taipumuksenne ulospäin suuntautuviin kulttimaisiin tekoihin ja todellisen 

lähimmäisenrakkauden puute. 

11 Teidän keskuudessanne ei vielä näy vahvoja, idealistisia ja taistelevia ihmisiä - ihmisiä, joista 

ihmiskunta voi löytää neuvonantajan, lääkärin, veljen ja johtajan. Vielä ei näy keskuudessanne kansaa, 

joka yhtenäisyydessään ja veljeydessään muistuttaa suunnatonta kotia täynnä rauhaa, kunnioitusta ja 

rakkautta, jossa yhden leipä on myös muiden leipä ja yhden katto on kaikkien katto. 

12 Missä tämä esimerkki on? Milloin olet kamppaillut tällaisen ihanteen puolesta? 

13 Ihmiset, se, mitä sanon teille, ei ole moitteita, vaan se on isän sana, joka haluaa lapsilleen vain 

hyvää ja jonka on sen saavuttamiseksi näytettävä heille heidän virheensä ja autettava heitä korjaamaan ne. 

14 Jään vielä joksikin aikaa ja annan teille sanani. Jatkan siinä ilmestysten tekemistä ja paljastan, mitä 

olin säilyttänyt tätä aikaa varten, ja jatkan opetukseni kautta tarvittavan valon levittämistä, jotta 

ihmiskunta voi pelastaa itsensä lähestyvästä hämmennyksestä. 

15 Olen ilmoittanut teille, että tulee aika, jolloin näette monia "spiritualismeja" ilmestyvän ja että 

teidän on silloin koulutettava itsenne löytämään, mitkä niistä perustuvat totuuteen ja mitkä petokseen. 

16 Tulette näkemään vääriä ilmentymiä, jotka liitetään minuun, huhuja Jumalallisista Sanansaattajista, 

jotka tuovat viestejä maailmalle, lahkoja, joita kutsutaan Seitsemäksi Sinetiksi, ja monia sekavia ja 

epäselviä opetuksia. 

17 Kaikki tämä on seurausta suuresta hengellisestä hämmennyksestä, jota ihmiskunta on valmistellut. 

Mutta älkää olko huolissanne; päinvastoin, varmistakaa, että elätte valppaasti ja rukoillen, niin ette 

antaudu hengelliseen hämmennykseen, koska Sanani on valkeus suurimman pimeyden hetkinä, joka saa 

teidät näkemään kristallinkirkkaan ja ikuisen totuuteni.  

18 Ymmärtäkää, että nyt on opiskelun, opetuksen ja ilmestysten aika. Älä ole huolimaton tai 

huolimaton, sillä myöhemmin vuodatat kyyneleitä menetetystä ajasta. 
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19 Kehitä intuitiotasi, jotta sielusi voi paljastaa sinulle tehtävän, johon se on ryhtynyt. Antakaa sen 

työskennellä Minun Työssäni, antakaa sen täyttää se lupaus, jonka se on antanut Minulle ja joka on 

kirjoitettu sen henkeen. Jos Minä, teidän Mestarinne, lupasin teille tulla tänä aikana valaisemaan 

olemassaoloanne Sanani kautta, miksi opetuslapset eivät pitäisi sanaansa palata luokseni? 

20 En halunnut yllättää teitä läsnäolollani tällä hetkellä. Sillä sanani oli kirjoitettu, ja maailma tiesi 

paluustani. Älköön kukaan olko yllättynyt siitä, että kun kutsuin hänet kuuntelemaan opetustani, 

tarkoituksenani oli vahvistaa hänelle ne lahjat ja tehtävät, jotka asetin hänen sieluunsa, kun lähetin sen 

maan päälle. 

21 Täyttäessäni teille antamani lupauksen olen antanut teille todisteen siitä, että Sanani on toteutunut 

yli kaiken luodun, jotta tällä tavoin - kun tulee hetki lopettaa se teidän keskuudessanne - kukaan ei voi 

sanoa, ettei hän tiennyt sitä, kukaan ei voi sanoa, että se yllätti hänet, eikä vastata sanomalla, ettei hänellä 

ollut aikaa valmistautua siihen. 

22 Opettele jo nyt kunnioittamaan Tahtoani tottelemalla käskyjäni ja rakastamalla kaikkea, mitä 

tarjoan. Joka rakastaa minua ja tekee tahtoani, on lapseni ja opetuslapseni. Se, joka ei kunnioita Minun 

Tahtoani ja tekee omaa tahtoaan, on Minun lapseni mutta ei opetuslapseni, koska hän ei rakasta Minua 

eikä ota Minua esikuvakseen. 

23 Opetuksessani annan teille standardit, jotta voitte menestyä tämän työn opetuslapsina, jotta ette 

kompastu ettekä tee virheitä, jotka saavat teidät myöhemmin itkemään katkerasti. 

24 Kerron teille jo nyt, että ne, jotka todella kylvävät tämän siemenen sillä sydämellisyydellä, jolla 

olen sen teille uskonut, kulkevat tiensä rauhassa. Ovet avautuvat heille, jotka olivat olleet kuuroja heidän 

koputukselleen; ja vaikka heitä saatetaan vastustaa, heitä ei koskaan voiteta taistelussa, koska heidän 

hyveellisyytensä saa heidät selviytymään kaikista koettelemuksista. 

25 Toisaalta ne, jotka eivät välitä omantuntonsa äänestä, jotka eivät tottele Sanojani ja pettävät Minut, 

ovat aina vihollistensa armoilla, elävät rauhattomasti ja tuntevat kuolemanpelkoa.  

26 Kysyn opetuslapsiltani, onko oikeudenmukaista, että esittelette ihmiskunnalle täydellisen teoksen, 

kuten sen, jonka olen teille paljastanut, niin, että se tuomitaan harhapoluksi tai että sitä pidetään yhtenä 

niistä opeista ja teorioista, jotka ovat syntyneet näinä aikoina vallitsevan hengellisen sekasorron 

hedelminä? 

27 Olisiko oikein, että te, joita olen rakastanut niin paljon ja jotka olen kouluttanut Sanallani, jotta 

todistuksenne olisi puhdas, joutuisitte maallisen oikeuden käsiin virheidenne uhreiksi tai joutuisitte 

vainotuiksi ja hajaantuneiksi, koska naapurinne pitävät teitä vahingollisina? Luuletteko, että opetukseni, 

jos sitä noudatetaan oikein, voisi saada aikaan tällaisia tapahtumia? Ei, opetuslapsia. Sallikaa Minun puhua 

teille tällä tavalla, sillä Minä tiedän, miksi teen niin. Huomenna, kun en enää puhu teille tällä tavalla, 

tiedätte, miksi puhuin teille tällä tavalla, ja sanotte: "Mestari tiesi tarkalleen, kuinka monista heikkouksista 

me kärsisimme. Mikään ei pääse hänen viisautensa ulottumattomiin." 

28 Haluan, että teillä on selkeä käsitys siitä, mitä tämä opetus on julistukseni päätyttyä, jotta voitte 

seurata sitä oikealla tavalla; sillä tähän mennessä niiden joukoitten joukossa, jotka ovat kuulleet sanani, ei 

ole vielä esiintynyt todellisia spiritualisteja. Tähän asti se, mitä olette harjoittaneet, ei ole ollut spiritismiä, 

vaan ainoastaan teidän käsityksenne siitä, mitä Työni on, mutta se on kaukana todellisesta 

hengellisyydestä. 

29 Teidän on oltava vahvoja myöntämään itsellenne, että olette eksyneet; teidän on ryhdistäydyttävä 

parantamaan tapojanne ja ponnisteltava innokkaasti, jotta tämän opetuksen totuus ja puhtaus loistaisi 

keskuudessanne. 

30 Älkää pelätkö muuttaa palvonta- ja kultusmuotojenne ulkoista osaa, kunhan ette vääristä 

opetusteni ydintä.  

31 Annan teille palkkionne, palkitsen kaiken sen, mitä teette ponnisteluissa ja uhrauksissa teostenne 

parantamiseksi tavalla, jonka olen näyttänyt teille. 

32 Monet teistä tutkivat ilmentymääni vakuuttuakseen siitä, onko se totta vai ei. Mutta usein arvioit 

sen ulkonäön perusteella sen sijaan, että tutkisit sen merkitystä, ja päädyt siitä syystä erehtymään. 

33 Olen nähnyt teidän tarkkailevan äänenkantajiani jopa heidän pienimmissä liikkeissään, olen nähnyt 

teidän yllättyvän, kun näitte heidän itkevän tai olevan yhtä inhimillisiä kuin te itse. Silloin sydämesi antoi 

tilaa pilkalle ja kielsi julistukseni totuuden. 
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Olen kuullut, kun olette sanoneet: "Kuinka nämä voivat kutsua itseään 'jakkaraksi' tai Jeesuksen 

äänenkantajiksi, koska näin heidät heikkoina, säälittävinä ja inhimillisinä kuin kuka tahansa kuolevainen?" 

Ah, te aistilliset sielut, jotka etsitte totuutta vain siitä, mitä voitte nähdä tai koskettaa! Niinä päivinä 

ihmiset tuomitsivat Minut myös siksi, että olin syntynyt köyhyyteen, ja loukkaantuivat, kun he näkivät 

ruumiini vuotavan verta ristillä ja huuleni itkevän. Ihmisparat, jotka eivät ymmärtäneet jokaisen tekoni 

mysteeriä tai merkitystä. 

34 Niille, jotka tuntevat läsnäoloni sielussaan, riittää Sanani merkitys, opetukseni valo, rakkauteni 

säteily ja hengellisen armoni lohdutus. Nämä ovat niitä, jotka sulkevat silmänsä kaikelta ulkoiselta 

etsiäkseen Minua sielullaan - nämä ovat niitä, jotka aina seuraavat Minua. 

35 Niissä, jotka tunsivat Jumalan läsnäolon Jeesuksen Sanassa, Mestarin uhrikuoleman olemus säilyi 

rakkauden jumalallisena sinettinä, aivan kuten tänä aikana Sanani olemus säilyi niissä, jotka etsivät Minua 

hengessä. 

36 Onko tarpeen, että toistan teille yhä uudelleen ja uudelleen, että minun valtakuntani ei ole tästä 

maailmasta? 

37 Sanani muistuttaa teitä tänä aikana menneisyydestä, paljastaa teille salaisuudet ja ilmoittaa teille, 

mitä on tulossa. Se korjaa kaiken sen, mitä ihmiset ovat taivuttaneet ja mitätöineet, sillä Minä, Totuuden 

Vartija, tulen kiihkoni ja oikeuteni miekan kanssa repimään alas kaiken väärän, murskaamaan 

tekopyhyyden ja valheellisuuden, karkottamaan jälleen kerran kauppiaat totuuden temppelistä. 

38 Ymmärtäkää, että teidän ei tarvitse etsiä totuutta kirjoista, neuvoista tai ihmisten käskyistä 

saavuttaaksenne pelastuksenne. 

39 Te kaikki tarvitsette pelastusta, en löydä sellaista, joka on jo vakaalla pohjalla. Olette 

haaksirikkoutuneita keskellä myrskyisää yötä, jossa kukin taistelee oman henkensä puolesta ajattelematta 

lähimmäistään, koska hänen henkensä on vaarassa. 

40 Mutta totisesti minä sanon teille, että minä olen teidän ainoa Vapahtajanne, joka tulee vielä kerran 

etsimään niitä, jotka ovat eksyneet, koska he ovat eksyneet navigointireitiltä, joka on laki. Sytytän tienne, 

jotta voitte rantautua siihen siunattuun maahan, joka odottaa teitä, koska sen povessa on äärettömiä aarteita 

hengelle.  

41 Anna Sanani, oi ihmiset, tehdä sydämestänne rakastava, niin että voitte huomenna rakastaa 

lähimmäisiänne ja olla heidän kanssaan heidän tuskissaan, aivan kuten minä olen ollut teidän kanssanne 

näinä koettelemusten tunteina. 

42 Auta tämän opetuksen puun oksia kasvamaan ja levittäytymään ympäri maailmaa ja antamaan 

hedelmää ja varjoa jokaiselle nälkäiselle ja väsyneelle ihmiselle, joka kulkee maan päällä. 

43 Minä olen puu, ja te olette hedelmä, jonka kautta ihmiskunnan on tunnistettava Minut. 

44 Jos teoissasi on suloisuutta ja elämää, olet antanut uskollisen todistuksen Hänelle, joka opetti sinua 

ja antoi sinulle rakkauden ja totuuden elinehdon. 

45 Opetus, jonka olen antanut teille tällä Kolmannella Aikakaudella, on Uusi Testamentti, joka 

yhdistyy menneiden aikojen opetuksiin, koska nämä kolme muodostavat yhden ilmoituksen. 

46 Valoni valaisee niiden ihmisten mieliä, joiden on määrä yhdistää kaikki opetukseni yhdeksi 

kirjaksi. 

47 Henkiset palvelijani ohjaavat valittujeni kättä niin, että tähän kirjaan ei tule virheitä. 

48 Tämän kansan keskuudessa tähän asti vallinneet erimielisyydet, kiistat ja erimielisyydet katoavat, 

kun syvennytte tähän kirjaan ja ymmärrätte vihdoin työni totuuden. 

49 Nykyään ette ole tietoisia seurauksista, joita eripuraisuutenne aiheuttaa teille. Mutta totisesti, sanon 

teille, että huomenna vuodatatte kyyneleitä sen seurauksena. Kuinka monta kertaa olenkaan pyytänyt teitä 

yhdistämään ajatukset, palvonnan teot ja sielut. Kuinka monet teistä eivät olekaan kuunnelleet jumalallista 

neuvoani! 

50 Olen innoittanut teitä muodostamaan kansan ja antanut teille nimen "Uusi Israel". Olen antanut 

teille erilaisia tehtäviä ja toimeksiantoja, jotta voitte luottaa kaikkiin tarvittaviin elementteihin matkallanne 

ja ponnisteluissanne, kuten tapahtui Israelille ensimmäisellä aikakaudella, kun he halusivat Luvattua maata 

erämaan halki. Mutta tähän asti ette ole pyrkineet ymmärtämään käskyjäni ettekä ole halunneet tarkastella 

sitä yhtenäisyyden esimerkkiä, jonka tuo kansa jätti kirjallisesti - lähtemättömän esimerkin. Sillä juuri 
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heidän sopusointunsa ja yhtenäisyytensä sai heidät voittamaan kohtalon iskut, joita he kohtasivat 

matkallaan. 

51 Uusi lupauksen maa odottaa sinua, mutta olet vielä kaukana siitä. Olette nyt ylittämässä valtavaa 

erämaata, olette jättäneet faraon orjuuden taaksenne ja olette jo saaneet lain. Ette ole kuitenkaan vielä 

täysin luopuneet epäjumalanpalveluksesta, ja joskus te itse sitä tajuamatta palvotte kultaista vasikkaa. 

52 Teidän on koetettava koettelemuksia, vastarintaa ja vainoa, jotta voitte herätä unestanne. Silloin 

olet varmasti valmis täyttämään käskyni ja innostut valvomaan työtä, jonka olen paljastanut sinulle, aivan 

kuten israelilaiset loivat ilmestysmajan ja liitonarkin pitääkseen kiinni laista. Sillä koettelemukset olivat 

herättäneet heidät valoon. 

53 Asumuksenne on nyt teidän henkenne, ja liitonarkkinne on omatuntonne. Siellä minun lakini on 

oleva ja valaiseva Herran kansan tietä. 

54 Tänä päivänä ja tänä aikakautena ei ole ilmestynyt miestä, joka seuraisi Mooseksen jalanjälkiä 

tämän kansan edistämisessä ja heidän uskonsa rohkaisemisessa ihmeiden avulla. Mutta pienellä 

valmistautumisella voisit tuntea Elian hengellisen läsnäolon ohjaavan, rohkaisevan ja inspiroivan sinua 

tällä matkalla. 

55 Kyyneleet tulevat nyt niille ihmisjoukoille, jotka kuulevat Minua. Minä yksin tiedän heidän 

nyyhkytyksensä syyn, minä yksin tiedän kaikki esteet ja vaikeudet, joita he ovat kohdanneet matkallaan ja 

jotka ovat pysäyttäneet heidät. 

56 Pysykää sinnikkäinä, te ihmisjoukot, olkaa uskollisia, ja saatte nähdä esteiden kaatuvan. Rukoilkaa 

ja työskennelkää yhä suuremmalla totuudellisuudella, puhtaudella ja täydellisyydellä, niin että löydätte 

tehtävässänne lohdutusta ja voimaa, joita tarvitsette kestääksenne kärsivällisesti elämän vastoinkäymiset. 

Jos kuljette tietänne tällä tavalla, näette polun tasoittuvan ja kompastuskivien häviävän, kun vähiten 

ajattelette sitä. 

57 Te olette minun peltoni, jossa toistaiseksi vehnä kasvaa yhdessä rikkaruohojen kanssa. Vielä ei ole 

sadonkorjuun hetki. Mutta kun se tulee, teidän jokaisen teot tuomitaan. Sitten jätän maan päälle hyvät 

opetuslapset ja otan pois tästä maailmasta ne, jotka eivät ole kantaneet yhdentymisen ja henkistymisen 

hedelmiä. 

58 Katsokaa ja muistakaa sanani. Älkää olko liian itsevarmoja, koska olette saaneet Minulta hyvin 

suuria toimeksiantoja ja tehtäviä - ja luulette, ettei oikeudenmukaisuuteni voi koskaan saavuttaa teitä. 

Muistakaa Daavid ja Salomo, jotka olivat suuria kansansa edessä, nukahtivat suuruuteensa, rikkoivat lakia 

ja näkivät jumalallisen oikeudenmukaisuuteni tulevan heidän päälleen - vääjäämättömästi ja viisaasti - 

samalla kun he uskoivat, että koska Isä rakasti heitä niin paljon, Hän ei koskaan kärsisi heistä. 

59 Ajattele, oi ihmiset, uusia sukupolvia. Ajattele lapsiasi, kuten patriarkat tekivät, kun he valmistivat 

kansojaan ottamaan vastaan Messiaan tulon. 

60 Rukoilkaa niiden puolesta, jotka ovat vielä tulossa. Valmistakaa heille tie hyväntekeväisyydellä ja 

rakkaudella. Ymmärtäkää, että heillä on vielä korkeampia tehtäviä kuin teillä, ja että on hyvä, jos he 

löytävät hengellisyyden polun, jota seurata. Mikä se polku on? Elämästäsi ja teoistasi. 

61 Miksi teidän täytyy aina saada Minut tulemaan moitteiden kanssa? Tulen luoksenne rakkaudesta, 

koska näen, että kannatte tuskaa sydämissänne, ja haluan lohduttaa teitä. Sillä haluan, että kannatte 

rauhaani sielussanne. 

62 Joskus ilmoitan itseni teille Tuomarina, toisinaan ilmestyn Isänä, mutta aina osoitan itseni 

Mestarina. Näiden kolmen ilmenemismuodon joukossa on Jumalallinen Olemus, joka on yksi: Laki, 

Rakkaus ja Viisaus. Tämä on Kolminaisuus, joka on läsnä Hengessäni. 

63 Sulkekaa silmänne ja vapauttakaa sielu, jotta se voi kokea intensiivisesti nämä yhteyteen 

Mestarinsa kanssa liittyvät hetket. Asettukoon se lähelleni kuten ne, jotka seurasivat Mestaria toisella 

aikakaudella pitkin maanteitä, laaksoja, kylien läpi, jokien varsia ja aavikoita, jotta he eivät jäisi paitsi 

yhdestäkään Hänen opetuksestaan. Silloin pystytte ymmärtämään sen kuvaannollisen merkityksen, jolla 

joskus puhun, kun käytän maan aineellisia asioita symboloidakseni teille hengellistä ja tuodakseni sen 

henkisen ulottuvillenne. Tulette näkemään, kuinka Sanani tuo taivaan valtakunnan sieluunne. 

64 Tulkaa, ihmiskunta, että voisin opettaa teitä. Vai haluatko sen olevan kipua, joka opettaa sinua 

koko elämäsi ajan? 
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65 Tulkaa tiloilleni kylvämään veljeyden peltoja. Vakuutan teille, että maani eivät jätä teitä pulaan 

kuten maailma. 

66 Tässä on polku suoraan sielusi edessä, ja se kutsuu sinua seuraamaan sitä etkä enää koskaan 

pysähtymään. Jokainen askel, jonka otat, tuo sielusi lähemmäs täydellistä kotia, joka odottaa sinua. 

67 Aika on hyvin lyhyt, jolloin olen vielä keskuudessanne ja puhun teille tässä muodossa, ja haluan, 

että opitte ansaitsemaan ansioita, jotta näinä viimeisinä vuosina Sanani voi levitä runsaasti näiden 

äänenkantajien kautta. 

68 Miten jumalallisista ilmenemismuodoista voi tulla palkkio ansioistanne? Uskonne, sitoutumisenne 

ja henkistymisenne kautta - rakkauden vallitessa ihmisten rinnalla, armon harjoittamisen ja totuuden 

rakkauden kautta. 

69 Totisesti sanon teille, että jos ette yhdisty, niin kuin minun tahtoni on, ihmiskunta hajottaa teidät ja 

ajaa teidät pois keskuudestaan, kun se näkee, että elämänne poikkeaa siitä, mitä saarnaatte. 

70 Mitä tapahtuu, kun ihmiset huomaavat, että jokaisessa yhteisössä on erilainen hartausmuoto ja 

erilainen tapa harjoittaa opetustani? He eivät kykene ymmärtämään, että se olin minä, joka opasti teitä. 

71 Uskon teille viimeiset kolme vuotta, jotka olen ilmentänyt, jotta voisitte työskennellä tämän 

kansan yhdistymisen puolesta - yhdistymisen, joka käsittää sekä hengellisen että ulkoisen, jotta työnne, 

joka on täynnä harmoniaa ja yksimielisyyttä, olisi suurin todiste siitä, että yksi Mestari opetti teitä kaikkia 

eri kokoontumispaikoissa ja maan eri osissa: JUMALA.  

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 253 
1 Läsnäoloni tänä päivänä on tuomarin läsnäolo. Valoni tunkeutuu olemuksesi pyhäkköön. 

2 Tulen vastaanottamaan ja myös antamaan, vastaanottamaan hyvän siemenen hedelmän ja 

antamaan teille uuden siemenen istutettavaksi. 

3 Tulette läsnäolooni kiittämään Minua saamistanne eduista ja henkisellä polulla tekemienne töiden 

hyvistä tuloksista. Jotkut tulevat luokseni katuvina. He ovat niitä, jotka tuovat mukanaan jonkinlaisen 

parannuksen taakan ja vapisevat ja ovat täynnä pelkoa vanhurskauteni äänestä. Jotkut, kuten muutkin, 

pyytävät anteeksiantoani ja rukoilevat, etteivät heiltä puuttuisi ravintoa tulevina aikoina. 

4 Tänään alkaa kanssanne vuosi, tasan toiseksi viimeinen vuosi siitä, kun julistukseni on annettu 

inhimillisen ymmärryksen kyvyn kautta, ja on vain luonnollista, että sanani osoittaa vaativansa 

oikeudenmukaisuutta niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat vastaanottaneet näitä opetuksia jo pitkään. 

5 Rakkauden ja oikeudenmukaisuuden tulella annan teidän ymmärtää opetukseni, joka on kirjoitettu 

henkeenne alusta alkaen, niin että huomenna osaatte todistaa tästä totuudesta. 

6 Olen kirjoittanut kaikki työni kirjaan nimeltä 'Elämä'. Sen sivujen lukumäärä on lukematon, ja sen 

ääretöntä viisautta ei voi saavuttaa kukaan muu kuin Jumala, joka on sen kirjoittaja. Mutta sen jokaisella 

sivulla on lyhyt yhteenveto, jossa Isä on esittänyt jokaisen teoksensa ymmärrettävällä tavalla, jotta se olisi 

ymmärrettävissä jokaiselle ymmärryskyvylle. 

7 Sinäkin kirjoitat jatkuvasti elämäsi kirjaa, johon kaikki tekosi ja kaikki askeleesi koko 

kehityspolulla jäävät kirjoitetuiksi. Tuo kirja kirjoitetaan sieluunne, ja se on tiedon ja kokemuksen valo, 

jolla valaisette huomenna nuorempien veljienne ja sisartenne tietä. 

8 Et voi vielä näyttää kirjaasi kenellekään, koska et edes tiedä sen sisältöä. Mutta pian se tulee 

olemaan valoa olemuksessanne, ja voitte näyttää lähimmäisillenne sivuja, jotka kertovat 

kehittymisestänne, sovituksestanne ja kokemuksistanne. Silloin olet avoin kirja ihmisille. Autuaita ovat ne, 

jotka tekevät tehtävästään omansa. He tuntevat kiipeävänsä tikapuita, jotka Jaakob näki unessaan ja jotka 

ovat henkinen polku, joka johtaa olennot Luojan läsnäoloon. 

9 Hyväksykää kaikki elämänne koettelemukset rakkaudella tietäen, että ne ovat oppitunteja, jotka 

valaisevat ja vahvistavat sieluanne kulkemaan sitä pitkää tietä, joka sillä on vielä kuljettavanaan. Mitä 

suurempi ymmärryksesi on, sitä suurempi on rakkautesi Häntä kohtaan, joka lähetti sinut täydellisyyttä 

tavoittelevan kamppailun tielle ja joka on aina seisonut tukenasi koettelemustesi läpi. 

10 Minä koettelen teitä, minä koettelen teitä ja minä tuomitsen teidät. Mutta samaan aikaan minä tuen 

teitä, annan teille anteeksi ja nostan teidät ylös. Kukaan sielu ei koskaan pety Minun läsnäolossani, koska 

Minussa ei ole epäoikeudenmukaisuutta. 

11 Siunaan teitä, te ihmisjoukot, jotka olette oppineet kuulemaan Minua hiljaisuudessa ja 

pidättelemään nyyhkytystä, joka riistää teiltä tien piikkejä. Huulesi ovat hiljaa, jotta valitus ei kuuluisi; sen 

sijaan sydämesi siunaa minua. Kuinka Isä voisi olla siunaamatta teitä, joka tuntee itsensä niin 

ymmärretyksi luoduissaan? 

12 Valo leviää nyt koko sieluunne. Se on aika, jolloin pimeät varjot poistuvat ihmisistä, joita 

parhaillaan etsin ja yhdistän. 

13 Tämä kansa koostuu monista sukupolvista, ja jokaiselta heistä minä otan tänä päivänä vastaan 

heidän veronsa, toisin sanoen heidän työnsä hedelmän, jotta kukin saisi palkkion tekojensa, 

ponnistelujensa ja päämääriensä mukaan. 

14 Se, joka haluaa maailman kunniaa ja ylistystä, voi saada niitä täällä, mutta ne ovat lyhytaikaisia ja 

hyödyttömiä hänelle sinä päivänä, jolloin hän astuu hengelliseen maailmaan. Rahan perässä juokseva voi 

saada palkkionsa täällä, sillä se oli se, minkä vuoksi hän ponnisteli. Mutta kun tulee hetki, jolloin hänen on 

jätettävä kaikki täällä ja sopeuduttava tuonpuoleiseen, hänellä ei ole pienintäkään oikeutta vaatia sielulleen 

minkäänlaista palkkiota, vaikka hän luulee tehneensä paljon hyväntekeväisyyden hyväksi. 

Sitä vastoin se, joka on aina kieltäytynyt imartelusta ja suosioista, joka on rakastanut lähimmäisiään 

puhtaasti ja epäitsekkäästi ja hylännyt kaiken aineellisen palkkion, joka on kylvänyt ahkerasti hyvää ja 

joka on nauttinut rakkauden töiden tekemisestä - hän ei ajattele palkkioita, sillä hän ei elä omaksi 

tyydytyksekseen vaan lähimmäisensä tyydytykseksi. Kuinka suuri onkaan hänen rauhansa ja autuutensa, 

kun hän on Herransa helmassa!  
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15 Puiden on annettava kasvaa, jotta ne voidaan tunnistaa niiden hedelmistä. Silloin on tuomion hetki, 

jolloin kaikki ne tuhotaan rakkauden vanhurskauteni tulessa, jotka ovat antaneet myrkyllisiä hedelmiä 

ihmisille, ja vain niitä kunnioitetaan suuresti, jotka ovat tuottaneet elämän ja terveyden hedelmiä. 

16 Samoin uskonnolliset yhteisöt ja kaikki maan päällä olevat lahkot tullaan tuomitsemaan - siten, 

että vain ne, jotka rakastavat ja noudattavat totuutta, jäävät jäljelle, ja kaikki ne, jotka kätkevät sen 

valheiden, valheellisuuden ja tekopyhyyden verhon taakse, katoavat. 

17 On vain yksi laki, ja siksi on vain yksi tapa täyttää se. Se on se, jota teidän kaikkien on etsittävä, 

jotta voisitte olla hengellisesti yhdistyneet. 

18 Te, jotka kuulette ääneni, arvioitte itseänne sisäisesti tällä hetkellä. Kysykää itseltänne, onko 

ihanteenne korkea ja ovatko tekonne puhtaita. Kysykää itseltänne, oletteko jo riittävästi valmistautuneita, 

jotta lähtöni jälkeen osaatte pysyä ihmisten joukossa patriarkkojen, profeettojen ja apostolien tavoin. 

Kysykää itseltänne, oletteko jo hengellistäneet itsenne, elättekö sen nimen "spiritualisti" mukaisesti, jonka 

olen antanut teille itsenne tunnistamiseksi. 

19 Vuonna 1948 tätä kansaa ravisteli järistys. Oikeuteni sysäys herätti teidät, kuten aina, kun olette 

vaipuneet fanaattisuuden tai rutiinin aiheuttamaan uneliaisuuteen. 

20 Jos olisitte yrittäneet ymmärtää uuden viestini merkityksen siitä lähtien, kun ilmentymäni alkoi 

tänä aikana - kuinka paljon tuskaa, kuinka paljon riitoja ja kuinka paljon sisäisiä kamppailuja olisitte 

säästyneet itseltänne! Mutta te olette kallistuneet, kuten aina, ulkoiseen kulttiin, joka kieltää sielulta 

vapauden ja kohotuksen. Oli siis aika asettaa virheillesi raja. Oletteko spiritistejä? Sitten teidän on 

todistettava se palvonnassanne, elämässänne ja suhteissanne toisiinne. 

21 Samalla kun jotkut ovat heränneet ja ymmärtäneet, mikä on totuus, ja ovat ryhtyneet 

työskentelemään henkistymisen puolesta, toiset ovat takertuneet tapoihinsa, symboleihinsa, kultin 

muotoihinsa ja tottumuksiinsa ja sanoneet, että olen näyttänyt teille kaikki nämä symbolit, ja siksi ne ovat 

heille laki. 

22 Riita on puhjennut, mutta se ei ole ensimmäinen kerta, kun näin tapahtuu Jumalan opettaman 

kansan keskuudessa. Jo ensimmäisellä aikakaudella, yhdessä Jumalan Siinain vuoren huipulla sanelemassa 

käskyssä, kielsin ihmisiä käyttämästä mitään kuvaa, joka edustaisi jumalallista, ja samalla annoin heidän 

ymmärtää, että Jumalan todellinen palveleminen on sen lain täyttämistä, joka rajoittuu täysin Jumalan ja 

lähimmäisen rakkauteen. 

23 Siitä huolimatta ihmiset loivat loputtomasti perinteitä ja lisäsivät päivittäin fanaattisuuttaan ja 

epäjumalanpalvelustaan. Nyt symboli ei ollut enää merkityskuva, jonka kautta se sai selityksen jollekin 

korkeammalle, vaan epäjumalanpalveluksen ja palvonnan kohde. 

24 Oli välttämätöntä, että tulin maailmaan näyttääkseni teille tien, josta olitte siirtymässä yhä 

kauemmas ja kauemmas. Mutta kun papit ja fariseukset tajusivat, etten ollut tullut julistamaan perinteitä, 

he syyttivät minua ja sanoivat kansalle, että sanani oli Mooseksen lain vastainen. Silloin ääneni nousi 

vastatakseni lain tekopyhille edustajille, etten ollut tullut vastustamaan sitä, minkä Isä oli määrännyt, vaan 

antamaan sille täyttymyksen Elämälläni - että halusin poistaa sydämistä turhat perinteet ja seremoniat, 

joiden kautta he olivat unohtaneet täyttää lain, toisin sanoen rakastaa Jumalaa ja rakastaa toisiaan. 

25 Ettekö pidä oikeana, että tänään, kun elätte Pyhän Hengen aikana, minun pitäisi puhdistaa 

sydämistänne kaikki se, mitä olette tuoneet tähän työhön, jonka olette oppineet tuntemaan spiritualismina, 

perinteiden ja ulkoisten palvontamuotojen osalta. 

26 On totta, että jokaisen kolmen Jumalan ihmiskunnalle antaman ilmestyksen alussa teille on sallittu 

joitakin symboleja ja palvontatapoja, jotka ovat helpottaneet jumalallisten opetusten ymmärtämistä ja 

omaksumista, mutta ei niin, että pitäisitte niitä ikuisesti, ja vielä vähemmän niin, että palvoisitte niitä. 

Tämä on aina ollut syy hengelliseen pysähtyneisyyteenne ja syy siihen, että olen aina tullut kääntämään 

teidät pois vaaralliselta tieltä ja johdattamaan teidät valon oikealle tielle. 

27 Tänään en hylkää sitä, mitä olen määrännyt menneinä aikoina, vaan opetan teitä noudattamaan sitä 

antamalla elämällenne ja teoillenne korkeamman hengellisyyden asteen, joka on myös totuudellisuutta. 

28 Kun lakkaan puhumasta teille tässä muodossa, teillä ei siis enää ole halua aineellisiin esineisiin 

eikä riitteihin ja muodollisuuksiin, koska olette jo vapautuneet epäjumalanpalveluksesta ja materialismista 

etsiäksenne Isän, joka on niin ikään Henki, läsnäoloa Hengen kanssa. 
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29 Löydätte pian itsenne sellaisten ihmisten keskeltä, jotka ovat väsyneitä ulkoisiin kultteihin ja 

väsyneitä heidän uskonnolliseen fanaattisuuteensa. Siksi sanon teille, että henkistymisen sanoma, jonka 

viette heille, saavuttaa heidän sydämensä kuin tuore ja virkistävä kaste. 

30 Luuletteko, että jos tulette heidän luokseen fanaattisten kulttien ja hengellisyyden vastaisten 

toimintatapojen kanssa, että maailma voisi sitten tunnustaa teidät jumalallisen sanoman kantajiksi? 

Totisesti MINÄ sanon teille, että teitä pidettäisiin uuden lahkon fanaatikkoina! 

31 Kun otetaan huomioon se selkeys, jolla puhun teille, jotkut sanovat Minulle: "Mestari, miten on 

mahdollista, että hylkäämme monet niistä riiteistä, jotka Roque Rojas jätti meille perinnöksi?". Tähän 

vastaan, että annoin teille esimerkin "Toiselta aikakaudelta", kun sain ihmiset ymmärtämään, että 

rituaalien, muodollisuuksien, perinteiden ja juhlapyhien noudattamisen vuoksi he olivat unohtaneet lain, 

joka on olennainen asia. Olen muistuttanut teitä tästä Mestarinne teosta, jotta ymmärtäisitte, että teidän 

pitäisi vielä tänäänkin unohtaa perinteet ja seremoniat, vaikka olisittekin oppineet ne Roque Rojasin 

johdolla, kuten kansa oli perinyt ne Moosekselta. 

32 En tarkoita, että he olisivat opettaneet sinulle mitään pahaa - en. Heidän oli vain pakko turvautua 

symboleihin ja tekoihin, joiden piti auttaa ihmisiä ymmärtämään jumalallisia ilmoituksia. Mutta kun tämä 

tavoite oli saavutettu, oli välttämätöntä poistaa kaikki nyt hyödyttömät palvonnan tai vertauskuvien 

muodot, jotta totuuden valo voisi loistaa. 

33 Vaadin teiltä vilpittömyyttä - äänenkantajalta, joka välittää Sanaani, alkaen viimeisestä 

"lapsioppilaasta". 

34 Suurin vastuu on niillä, jotka äänestävät, sillä heidän huulillaan minä julistan lain. Mutta he eivät 

ole ymmärtäneet vastuutaan. Heille sanon: Herätkää! Kuule omantuntosi ääntä! Katsokaa tätä kansaa - 

tietämätöntä, sanaani innokkaasti odottavaa - joka on pukeutunut nöyryyteen ja vastaanottavaisuuteen 

sille, mitä tarjoatte heille. Mitä teille tapahtuisi, jos kansa nousisi ja vaatisi teiltä valmistelua ja 

hengellistämistä? Ja kuinka paljon järkeä ja oikeutta sillä olisi tehdä niin, koska se koskee sen uskoa, sen 

sielua, rauhaa maan päällä ja tietä ikuisuuteen. 

35 Äänenkantajat, Sanani välittäjät, kolmannen aikakauden profeetat: ei teidän kömpelyytenne, 

kypsymättömyytenne tai köyhyytenne ole esteenä sille, että teen itseni tunnetuksi ihmiskunnalle 

välittämisenne kautta, vaan syntinne ja valmistautumattomuutenne rajoittavat Sanani merkitystä ja 

kätkevät totuuden, jonka olen tuonut kansalleni. 

36 Totisesti minä sanon teille: joka ei tunne kykenevänsä henkistämään itseään, hänen on parempi 

pitää huulensa kiinni eikä lisätä totuuteen epätotuutta. Sillä ne joukot, jotka kuulevat sen, eivät vielä osaa 

erottaa vehnää akanoista, toisin sanoen valhetta totuudesta, turhaa ja olennaista. 

37 Minun Sanani on tiukka ja yksiselitteinen. Mutta katsokaa, jopa tämäkin ilmentymä päättyy jonain 

päivänä, ja on välttämätöntä, että paras työnne on sen hengellisen työn kruunu, jonka olen teille uskonut. 

38 Tietäkää, että tämä teidän huuliltanne lähtenyt sana on hengellinen sanoma, joka kukistaa 

valtakunnat, keisarikunnat ja valtaistuimet, jotta taivasten valtakunta, joka on rakkauden, rauhan ja 

oikeudenmukaisuuden valtakunta, pääsisi ihmisten sieluihin. 

39 Muille kansoille olen lähettänyt Sanani sanansaattajia. Rukoilkaa heidän puolestaan ja antakaa 

heille voimaa ajatuksillanne. Ne herättävät siemeniä ja yhdistävät ihmisjoukkoja, jotka henkistyneenä 

yhdistyvät kanssanne veljeyden ja ymmärryksen siteiden kautta. 

40 Valmistelen uusia Sanani sanansaattajia, jotka vievät tämän Hyvän uutisen myös muihin 

isänmaihin. Levitän rauhan vaippani kaikkien ylle. 

41 Aika, jota elätte, on siirtymien, kehityksen, koettelemusten, muutosten ja yllätysten aikaa. Eläkää 

valppaasti, valvokaa ja rukoilkaa ja pysykää sinnikkäästi minun laissani. 

42 Tänään on taistelua, tänään on ansioita, tänään on kärsimystä, taistelua ja vaivaa. Huomenna, kun 

olette kaikki kanssani, kun olette saavuttaneet sielun täydellisyyden, teillä on kotinne Isän helmassa, jonne 

kaikki asiat menevät ja jossa kaikki täydellisyytensä saavuttaneet asiat säilytetään - "helmassa", joka 

sisältää viisautta, täydellisyyttä ja kirkkautta, jota ette voi kuvitella täällä. 

43 Sanani on tie, totuus ja elämä, joka johtaa sielusi lupauksen maahan. Tulkaa siihen, älkää eksykö, 

rakkaat ihmiset. 

44 Valonsäteeni laskeutuu vuorelle, josta kysyn teiltä: Miksi olette vielä sen juurella, miksi ette ole 

vielä onnistuneet kiipeämään sinne? 
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45 Monet kuulevat minua iloiten sydämissään. Mutta kun jotkut kuulevat sanani, heihin iskee suuri 

suru. Nämä ovat niitä, jotka tuntevat itsensä orjiksi, kuten Israel Egyptissä. He kantavat yhä mukanaan 

ruoskanjälkiä, ja heidän nälkänsä on vapaus ja valo. 

46 Tietäkää, että tulin teitä varten, koska näin teidän janoavan ja janoavan oikeutta, vapautta ja 

rakkautta. 

47 Tulkaa ja kuulkaa tätä ääntä, joka antaa teille rohkeutta, täyttää teidät voimalla ja valaisee teitä, 

jotta voitte kääntää selkänne faraolle ja lähteä hänen mailtaan, jossa teidät on vangittu, haavoitettu ja 

nöyryytetty. 

48 Nostakaa silmänne ja katselkaa jumalallista vuorta, joka kutsuu teitä kiipeämään sille. Tulkaa 

siihen, uskokaa, että saavutatte huipun, ottakaa ensimmäiset askeleet, kiivetkää ylös, ja pian ilonne on 

suuri, kun tunnette, että kahleet, jotka pitivät teitä alhaalla, ja ike, joka piti teitä alhaalla, ovat jääneet 

taakse. 

49 Oi kaikkien aikojen ihmiset! Poista kiittämättömyys sydämestäsi, jotta voit todella kokea Isäsi 

rauhan. 

50 Näin sokeat saavat näkönsä, väsyneet saavat voimansa takaisin, rammat kävelevät, sairaat toipuvat, 

kärsivät laulavat ilosta. 

51 Yhdistän kansani uudelleen ja vahvistan sen henkisen tehtävän ihmiskunnalle. Teen pariaattoreista 

ihmisiä, jotka ovat hyödyllisiä lähimmäisilleen, ja niistä, jotka luulivat olevansa hylätyt, profeettoja ja 

sielunhoitajia. 

52 Teidän on todistettava minun tulostani tällä kolmannella aikakaudella. Tiedän, että kansakunnat ja 

maakunnat tarvitsevat todistustanne. Mutta tietäkää, että kun lähdette liikkeelle, teidän on osoitettava 

olevanne Valon lapsia. 

53 Haluan, että ymmärrätte etukäteen sen tehtävän hengellisen suuruuden, jonka annan teille tällä 

hetkellä. Vasta silloin sielusi tulee tietoiseksi tehtäväsi vastuusta. 

54 Mutta jos uskotte, että minun on odotettava, kunnes se miellyttää teitä valmistautuaksenne 

tuomaan tämän valon sanoman maailmalle, olette suuressa erehdyksessä. Sillä minä olen se, joka lunastan 

ihmiset ja pelastan heidän sielunsa. Teistä tulee vain tiennäyttäjiä, julistajia, profeettoja, palvelijoita. 

Näiden tehtävien suorittamiseksi opetan teitä. 

55 Olen sijoittanut olemuksen jokaisen oppilaan sydämeen. Tämä olemus on läsnä ajatuksissanne ja 

rukouksissanne, sanoissanne ja rakkauden teoissanne. 

56 Ettekö muista, että käskin teidän olla hengellinen tuoksu ihmisten keskuudessa? 

57 Mitä muuta voitte haluta maan päällä kuin olla neuvonantajia, oppaita ja lääkäreitä apua 

tarvitsevien sieluille? 

58 Armo on yksi rakkauden kauneimmista kukista, ja juuri sen kukan haluan avata teissä, jotta voitte 

levittää sen tuoksua lähimmäistenne keskuuteen. Todellakin, sanon teille, jos teillä on ihanne tai halu antaa 

sielullenne suuruutta, tarjoan teille armon tien. Tarjoan teille tämän ihmisten vähän kulkeman polun, jotta 

voitte nousta sitä pitkin luokseni. 

59 Haluan, että saavutte tämän matkan loppuun tyytyväisinä siitä, että olette olleet uskollisia 

kuunnellessanne opetustani. Sanani vahvistaa teitä, jotta voitte jatkaa matkaanne lujalla askeleella loppuun 

asti. 

60 Monet kiusaukset ja esteet ilmestyvät tiellenne ilmestymiseni viimeisinä päivinä, minkä vuoksi 

varoitan teitä ja kehotan teitä olemaan hereillä, jotta voitte valvoa ja rukoilla. 

61 Olkaa vahvat, oi ihmiset, niin koettelemus menee ohi. Sillä jos ette pysyisi kuuliaisina ja 

uskollisina ja lankeaisitte kiusaukseen, loisitte itsellenne loputtoman koettelemusten ketjun, joka 

hämmentäisi monien mielet ja tuhoaisi monien sydänten uskon. 

62 Tehtävänne suunnitelma on jo laadittu, ettekä saa poiketa siitä. 

63 Olen sanonut teille, että kun lopetan sanani, annan teille riittävästi aikaa valmistautua, opiskella, 

pohtia ja harjoittaa opetustani keskuudessanne. Kun havaitsen, että kansani on henkistynyt, avaan polut, 

joita pitkin teidän on lähdettävä ja tuotava valon sanoma, jonka olen antanut teidän tehtäväksenne tehdä 

tunnetuksi ihmiskunnalle. 
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64 Suunnitelma, jonka olen suunnitellut teille, on selkeä ja yksinkertainen, joten ette saa muuttaa tai 

muuttaa sitä vähääkään, jos haluatte kutsua itseänne spiritisteiksi. 

65 Se, joka haluaa saada valtaa käännyttää lähimmäisiään - voimaa parantaa sairaita, jollaista ette ole 

vielä kokeneet, ja voimaa tehdä ihmeitä - on oltava uskollinen lailleni ja omistautunut käskyilleni, silloin 

hän ei koskaan ole vailla inspiraatiota ja voimaa tehdä suuria tekoja, jotka ovat täynnä rakkautta ja 

viisautta. 

66 Se, joka halveksii hengellisiä lahjoja ja hedelmiä, jotka tulevat puhtaasta oppini harjoittamisesta, 

koska häntä houkuttelevat enemmän ylistykset ja aineelliset palkinnot, tyydyttää itsensä turhuuksilla ja 

väärillä tyydytyksillä, jotka eivät ravitse sielua. Tämä on se, mitä hän rakastaa maan päällä ja mitä hän on 

etsinyt työstäni, ja annan hänelle luvan saada sen. Mutta totisesti sanon teille, että ne, jotka eivät toteuta 

sitä, mitä olen ennakoinut, jotka pysyvät pysähtyneinä eivätkä hylkää fanaattisuuttaan, turhamaisuuttaan ja 

aineellisia halujaan, ovat esteenä, joka ei salli niiden, jotka rakastavat asetuksiani ja todella haluavat totella 

niitä, edetä. 

67 Millä sanoilla tai tekosyillä ne vastaavat Minulle, jotka eivät tottele käskyjäni, kun näytän heille 

kansat, jotka pysähtyvät pysähtyneisyyteen, jotka ovat kiinni fanatismissa ja hyödyttömissä perinteissä - 

kun näytän heille kansat, joiden on edelleen odotettava kolmannen aikakauden apostolien saapumista? 

68 Rakkauteni puhuu teille - valoni, joka valvoo teitä lakkaamatta, joka varoittaa teitä, jotta ette saisi 

kärsimyksen maljaa hengellisen edistyksen sijaan. 

69 Valmistelen teitä siihen päivään, jolloin puhun teille viimeisen kerran. Sillä siitä lähtien kaikki 

muuttuu tämän kansan osalta hengellisessä mielessä. Siksi olen jo pitkään sanonut teille, että teidän ei pidä 

olla perinteikkäitä eikä ulkoisten muotojen säilyttäjiä, että teidän ei pidä tehdä palvontatoimistanne tapoja 

tai tottumuksia, joita ette sitten enää pysty repimään sydämistänne. 

70 Luuletteko, että kaiken on jatkuttava loputtomiin samassa muodossa? Luuletteko, että olette koko 

elämänne ajan yhdessä näissä kohtaamispaikoissa? Ei, ihmiset, on välttämätöntä, että kaikki, mitä teillä on 

tähän asti ollut, katoaa näkyvistänne, jotta voitte tuntea todellisen henkistymisen valon ilmestyvän. Tähän 

asti ette ole ymmärtäneet viestini merkitystä ettekä tämän työn tarkoitusta. 

71 On totta, että "ensimmäiset" eivät oppien ja opetuksen puutteessa kyenneet ymmärtämään heitä 

yllättäneen ilmoituksen merkitystä. Mutta te, jotka kuulutte "viimeiseen" - niihin, jotka olivat todistamassa 

tämän kauden loppua - pidättekö oikeana sitä, että säilytätte "ensimmäisen" virheet ja että olette edelleen 

tietämättömiä tämän sanoman merkityksestä, aivan kuten ne, jotka näkivät vain kolmannen aikakauden 

alkamisen, eivät tienneet sitä? 

72 Ei, sydämesi kertoo minulle. Sanon teille kaikille, että tämä vakaumus, joka teillä on näinä hetkinä, 

ei saa jättää teitä kiusausten hetkellä. Älkää unohtako, että sanon teille tänä päivänä, että kuuliaisuutenne 

ja vilpittömyytenne ansiosta teillä on rauha kodeissanne ja kaikilla teillä, joilla kuljette. 

73 Tehkää kaikkenne, jotta voitte valmistautuneina ja vahvoina astua lähestyvään hämmennyksen 

aikaan. Älkää lisätkö hämmennyksellänne niitä, joita lahkot, kirkot, filosofiat ja opit aiheuttavat, kun tulee 

aika, jolloin kaikki kieltävät totuuden. 

74 Haluan, että tämä kansa, jota olen opettanut hengellisessä muodossa, astuu tähän aikaan 

rauhallisesti, tietoisesti, valppaasti ja nöyrästi, ja että heidän läsnäolonsa on valonsäde ja rauhoittava 

henkäys tuossa myrskyssä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 254 
1 Tulen ottamaan vastaan ja antamaan, tulen kuulemaan teitä ja että te kuulisitte minua. 

2 Lukemattomia kertoja olen tehnyt itseni tunnetuksi Isänä ja Mestarina. Tänään on minun tahtoni 

näyttää itseni tuomarina, koska annoin teille vuoden, jonka hedelmää vaadin teiltä. Ikuisuudessa tämä aika 

on vain hetki. Mutta teot, jotka olet siinä tehnyt, jäävät kirjaan, johon kirjoitat elämäsi historian. Tämä 

kirja, joka on kirjoitettu hengessäsi, säilyttää jäljen ponnisteluistasi päämäärän saavuttamiseksi, ja se on 

se, jonka esität korkeimmalle tuomarille. 

3 Tänään näytätte Minulle vain sivun, joka edustaa pientä ajanjaksoa, jolloin olette ottaneet askeleen 

eteenpäin kehityksen tiellä. 

4 Sitä mukaa kuin nousette ylöspäin, työnne saavuttavat suuremman täydellisyyden, ja te ymmärrätte 

Työtäni yhä paremmin ja syvemmin. Tämän vuoksi innoitan teitä luottamaan lupauksiini, nostan teidät 

ylös, herätän teidät ja parannan teidät. 

5 Haluan vastaanottaa hedelmänne, koska olette saaneet sen rakkauden ihanteen kautta, 

ponnistelemalla ja tarkoituksenanne miellyttää Isäänne. Olette kamppailleet vaikeissa koettelemuksissa, 

olette kävelleet kallioiden yli. Ruumiinne silmät ovat itkeneet, ja myös sielunne on itkenyt. 

6 Huulesi ovat hiljaa, eikä sielu valita sillä hetkellä, ja muutat kaiken saamasi katkeruuden toivoksi 

minuun ja anteeksiantamukseksi lähimmäisillesi. Siunaan teitä kuuliaisuudestanne. 

7 Tunnette, että heräätte uuteen päivään, että otatte askeleen eteenpäin, ja siitä lähtien henkenne 

valaisee teitä entistä enemmän ja ymmärrätte Minua paremmin. Mittaatte myös oikealla tavalla vastuunne, 

jonka olette ottaneet Isää ja maailmaa kohtaan. 

8 Tänään tiedätte, että aika on kallisarvoinen aarre, jota ei saa tuhlata, ja että lahjasi ovat kuin 

jalokiviä, joita ei pidä kätkeä. 

9 Pimeyden ja tietämättömyyden aika on ohi teidän kohdallanne. Nykyään apostoleina tiedätte, mitä 

sanotte, mitä teette ja mitä ajattelette, ja pyrkitte ansaitsemaan ansioita ansaitaksenne oikeuden etuihini. Te 

elätte valon keskellä, ja jos joku sokaistuu siitä, se johtuu siitä, että hänen katseensa ei ole kirkas. 

10 Annan armoni kaikille samalla tavalla, mutta kukin saa sen hengellisen valmistautumisensa ja 

kohotuksensa mukaan. 

11 Saan nyt ruumiillistuneiden olentojen työn tuloksen, koska maallinen elämä mitataan ajan mukaan. 

Kun astutte hengelliseen elämään, ymmärrätte, että ikuisuutta ei voi mitata tunteina, päivinä tai vuosina, 

koska aika ei vaikuta hengelliseen. 

12 Olen läsnä, näkymätön koko ihmiskunnalle, jonka elämä sykkii minussa, koska olen heidän Isänsä 

- ainoa, joka voi arvioida heidän elämänsä ja tekonsa täydellisesti. Näen ihmisten vaeltelevan kaaoksessa, 

kantavan sotaa sydämissään ja jopa sieluissaan, kantavan murhaavaa ja tuhoisaa asetta paitsi käsissään 

myös sydämissään ja käyttävän kieltä todella kaksiteräisenä miekkana. Jotkut hyökkäävät, toiset 

puolustautuvat. Toiset kylvävät kuolemaa, kun taas toiset pitävät kiinni elämästä. Ja kuin varjo leviää 

uusien opetusten vaippa, joka etenee sydämestä sydämeen ja sielusta sieluun. 

Tämän uhan edessä ihmiset ja kansakunnat vapisevat ja kysyvät itseltään, miksi Kaikkivaltias ei estä 

näiden toivottomien opetusten leviämistä. Tähän Isä vastaa: Minä annan niiden versoa, kasvaa, kukkia, 

levitä ja kantaa hedelmää, jotta ihmiskunta voi tunnistaa nämä puut niiden omista hedelmistä. 

13 Nämä opetukset, teoriat ja maailmankatsomukset leviävät kaikkialle maailmaan, jotta ihmiset, 

syötyään kaikki hedelmät, voivat kääntää katseensa elämän puuhun ja ymmärtää, että todellinen hedelmä - 

se, joka sisältää makeutta maussaan ja elämää sisällään - on se, jonka olen tarjonnut teille Rakkauden 

Laissa aikojen alusta lähtien. 

14 Ihmisten rauha on ohimenevää. Ainoastaan tarjoamani rauha on ikuinen. 

15 Puhun teille ihmisälyn kautta, ja Sanani on sama rakkauden siemen, jonka olen aina kylvänyt 

teihin. 

16 Olen antanut teille voimaa - mutta en siksi, että voisitte sen avulla tyrkyttää tahtoani 

kanssaihmisillenne. Olen vapauttanut sielusi - mutta ei niin, että se käyttäisi tätä vapautta väärin. Aseeni 

ovat totuus, rakkaus, armo, rauha ja anteeksianto. 

17 Jotta voisitte edustaa Minua arvokkaasti ja olla uskollisia todistajiani, teidän on käytettävä 

opetuksiani ja uppouduttava Sanaani, jotta ette lankea virheisiin, jotka jakavat teitä ja saavat jotkut 
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puolustamaan ja yrittämään säilyttää palvonnan ulkoisia muotoja ja perinteitä, kun taas toiset taistelevat 

oppini olemuksen ja hengellisyyden puolesta. Muistakaa, että lain ensimmäisessä käskyssä, jonka annoin 

ihmiskunnalle Mooseksen kautta, sanoin: "Älkää tehkö itsellenne mitään jumalankuvaa tai taivaallisten 

asioiden kaltaista kuvaa, jotta voitte polvistua ja palvoa niitä." Siitä lähtien ihmisen ja sielun polku on 

merkitty selvästi. 

18 Mooses ei rajoittunut vain kymmenen käskyn välittämiseen ihmiskunnalle, vaan hän antoi myös 

toissijaisia lakeja ihmiselämää varten ja otti käyttöön perinteitä, riittejä ja symboleja Jumalan hengellisessä 

palvonnassa, ja kaikki tämä tapahtui sen mukaan, miten ihmishenki oli tuolloin kehittymässä. Mutta 

luvattu Messias tuli ja poisti perinteet, riitit, symbolit ja uhrit ja jätti vain lain koskemattomaksi. Kun 

fariseukset sanoivat ihmisille, että Jeesus vastusti Mooseksen lakeja, vastasin, etten vastusta lakia, vaan 

olen tullut täyttämään sen. Jos opetuksissani poistettaisiin perinteet, se johtuisi siitä, että ihmiset olisivat 

unohtaneet noudattaa lakia täyttääkseen ne. 

19 Tuo tapaus on toistunut tällä kertaa, hyvät ihmiset. Vuonna 1866 Roque Rojas paljasti Läsnäoloni 

ihmisälyn kautta, ja hän teki sen tunnetuksi teille. Mutta hänkin loi perinteitä, palvontamuotoja ja 

symboleja auttaakseen teitä ymmärtämään ilmestysten merkityksen. 

20 Nyt kun aika on lähellä, jolloin en enää puhu teille tässä muodossa, haluan pyyhkiä sydämestänne 

kaiken materialismin ja fanaattisuuden, joka voisi olla olemassa kultissanne ja toimintatavoissanne, jotta 

voitte kantaa oikeutetusti nimeä "Pyhän Hengen opetuslapset". Mutta ymmärtäkää: Jos poistan turhat 

perinteet ja tavat, en siis ole vastoin lakiani. Sillä kuten toisella aikakaudella, voitte perinteitä 

noudattaaksenne rikkoa Jumalan todellista hengellistä palvontaa ja velvollisuuksianne ihmiskuntaa 

kohtaan. 

21 Jos olette Isälle omistautumisessanne jo vapaita kaikesta materialismista, älkää olko ylpeitä, koska 

luulette saavuttaneenne hengellisyyden huipun, josta pidätte kaikkia lahkoja tai kirkkoja tunnustavia 

epäkypsinä. Sillä kun te näette pilkkua lähimmäistenne silmässä, minä voin näyttää teille palkin, jota te 

itse raahaatte mukananne. 

22 Ihmiset ovat kyllästyneet perinteisiin, muodollisuuksiin ja riitteihin. Haluan näyttää heille 

opetukseni valon lepopaikaksi sielulle, joka on väsynyt etsimään valoa. 

23 Ihmiset, antakaa Minun olla tuomarinne, kuulkaa ääneni, joka puhuu teille omassatunnossanne. 

Älkää myöskään pyytäkö minulta palkkiota tai kiitosta, älkää pyytäkö palkkiota. Jos antaisin teille nämä 

tyydytykset, käyttäisitte niitä huonosti hyväksenne ja tekisitte itsestänne herroja. Etsikää Minua nöyrästi 

kuin pienin lapseni. Jos teette parannuksen, kumartukaa edessäni, sillä minä olen tuomarinne ja puhun 

teille suurimmalla totuudellisuudella ja korjaan teitä armollisesti. Silloin tunnistatte sanojeni takana olevan 

jumalallisen lupauksen jostakin, mitä ei ole koskaan ennakoitu, jostakin, mikä ylittää kaikki toiveet. 

24 Annan teille Sanan lahjan, jotta se kellojen äänen tavoin herättäisi nukkujat ja antaisi voimaa, 

balsamia ja elämää. 

25 Älkää odottako, kunnes onnettomuudet saavat ihmiskunnan palaamaan luokseni. Katsokaa, 

rukoilkaa ja kylväkää, ja Henkeni valo ja rauha leviävät sydämestä sydämeen. 

26 Vaikka Sanani kulkee ihmisen aivojen ja huulten läpi, se on tehty valosta ja rakkaudesta. 

Valmistautukaa, te ihmisjoukot, ja antakaa Minun tehdä itseni tunnetuksi äänenkantajieni kautta. Ja te, 

jotka teidät on valittu tähän korkeaan ja arkaluonteiseen tehtävään, valmistautukaa vielä enemmän. Ne, 

jotka eivät tunne kykenevänsä välittämään Sanaani puhtaana, valmistautukaa. Jos hän ei kykene, hänen on 

parasta pysyä hiljaa ja sulkea huulensa. Mutta muistakaa, että köyhyytenne, kömpelyytenne tai 

vaatimattomuutenne eivät ole esteenä julistukselleni. Olen käyttänyt kömpelöitä ja kouluttamattomia 

hämmästyttääkseni maailmaa. Vastustan epärehellisyyttä, syntiä. 

27 Haluan, että teistä tulee sen arvoisia, että sanani viimeisinä vuosina yksi ilmestykseni toisensa 

jälkeen tapahtuu, eikä kokoussaleissa kuulla valituksia. 

28 Olen saanut kunnianosoituksen kaikelta luomakunnalta - suurimmista tähdistä olentoihin, jotka 

ovat hädin tuskin havaittavissa katseellenne. Kaikki on kehityksen kohteena, kaikki kulkee omaa rataansa, 

kaikki edistyy, kaikki muuttuu, kehittyy korkeammalle ja täydellistyy. Sitten, kun se on saavuttanut 

täydellisyyden huipun, henkinen hymyni on kuin ääretön aamunkoitto koko maailmankaikkeudessa, josta 

jokainen kauneusvirhe, kaikki kurjuus, kärsimys ja epätäydellisyys on kadonnut. 

29 Tunne vanhurskauteni sanani ytimessä. 
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30 Sanani, te ihmisjoukot, on avain, jolla avaan sydämenne, sen sydämen, joka on sykkinyt niin vähän 

Minulle. 

31 Aloitatte tänään toisen vuoden kolmesta viimeisestä vuodesta, jotka teille on uskottu 

valmistautumista varten. 

32 Mitä olet saavuttanut tähän mennessä? Ei mitään ratkaisevaa. Kun olette tutkineet itseänne 

omantuntonne valossa, olette huomanneet, että ette ole ottaneet askeltakaan eteenpäin kohti yhdentymistä 

ja henkistymistä. 

33 Olette tottuneet moitteisiini ja sen vuoksi nojailette edelleen tyynesti taaksepäin. Mutta älkää olko 

liian luottavaisia, hylätkää se mielipide, että pidennän ilmestymiseni aikaa keskuudessanne. Jos nimittäin 

lankeat tähän virheeseen, elät petettynä ja huijattuna. 

34 Kuka uskaltaa pyytää toista tilaisuutta - niiden jälkeen, jotka olen hänelle antanut? Vain tyhmät tai 

tietämättömät. Te ette kuitenkaan ole tietämättömiä, sillä olen puhunut teille lakkaamatta vuodesta toiseen. 

35 Miksi kerron teille tämän? Koska näen tämän halun ja tämän salaisen aikomuksen joidenkin 

sydämien pohjalla - halun ja aikomuksen, joka, vaikka sitä ei olisikaan toteutettu, jo nyt turmelee Työni 

totuudellisuuden ja vilpittömyyden. 

36 Tämä halu, että sanani jatkuisi loputtomiin, että kaikki jatkuisi entiseen tapaan, on todiste siitä, että 

he eivät ole käyttäneet heille uskottua kallista aikaa ja haluavat nyt toisen kerran pystyä tekemään jotakin. 

Mutta kun ilmoitettu aika päättyy, kukaan ei voi muuttaa jumalallista päätöstä. Sillä jos me aikoisimme 

tehdä niin, se merkitsisi täydellisyyden kieltämistä siltä, minkä Jumala on antanut. 

37 Älkää tottelko määräyksiäni, oi ihmiset! Sillä jos joku tekee niin, hän joutuu todistamaan 

oikeudenmukaisuuteni ja näkee luonnonvoimien purkautuvan tämän kansakunnan päälle, mikä saa hänet 

näkemään tottelemattomuutensa, koska hän ei totellut minua rakkauden sanoistani huolimatta. 

38 Mikä suru ja katumus noissa sieluissa onkaan, kun he heräävät harhapoluistaan ja tulevat tietoisiksi 

hengellisestä taantumuksestaan, kun he kokevat, että Isän on edelleen herätettävä heitä ja koeteltava heitä 

luonnonvoimien kautta, aivan kuten tapahtui muinaisille! 

39 Hävitän jokaisen epäpuhtaan siemenen tästä kansasta ja jätän jäljelle vain hyvän siemenen, jonka 

kautta ihmiskunta voi huomenna tunnistaa minut. Kuinka ihmiset voisivat nähdä totuuteni loiston 

hämmentyneen, tottelemattoman tai fanaattisen kansan kautta? 

40 Nämä valmistautumisen päivät ovat teille, ihmiset, syvällisen pohdinnan leimaamia, jotta tämän 

itsetutkiskelun ja omantunnon tutkimisen jälkeen voitte valita tien, jota haluatte kulkea - ja huomautan, 

että se, joka noudattaa minun Tahtoani, voi kulkea tietään rauhassa, ja se, joka noudattaa omaa tahtoaan, 

joutuu valitsemaan, että ottaa vastaan koettelemukset, jotka, kun aika koittaa, iskevät häneen vääjäämättä. 

41 Hänessä, joka noudattaa ohjeitani, on todellinen rauha, koska hän on hyväntahtoinen ihminen, joka 

tottelee Isäänsä. Siinä, joka ei tottele ohjeitani, ei ole rauhaa hetkeäkään. Hän kuulee lakkaamatta 

omantuntonsa moitteet ja elää jatkuvassa kauhussa. 

42 En tuomitse ketään, ja rajoitun siihen, että paljastan teille aikanaan sen, mikä teitä saattaa kohdata 

tekojenne luonnollisena seurauksena. Kerron teille ajoissa, koska rakastan teitä ja jotta voitte välttää sen, 

jotta voitte kohdata totuuden ettekä eksyä polulta. 

43 Tottelematon on aina ylpeä. Mutta kuka on se, joka luulee, että hänellä on oikeus tehdä hänen 

tahtonsa tai saada isänsä tahto muuttumaan? Kuka uskoo, että hän on saanut lahjat, jotka hänessä ovat 

todellisten ansioidensa ansiosta? Kuka uskoo, että tämä kansa on Minulle välttämätön jumalallisten 

suunnitelmieni toteuttamiseksi? 

44 Älkää antako mielenne pimentyä, älkää vaientako omantunnon ääntä, älkää antako lihan 

kiusausten saada sieluanne kompastumaan, sillä se olisi hyvin murheellista. 

45 Katsokaa ja rukoilkaa, jotta teiltä ei koskaan puuttuisi voimaa. Pohtikaa, tuomitkaa itsenne 

ankarasti, niin henkenne vuodattaa valonsa mieleenne ja sydämeenne, niin että rauha voi vallita 

keskuudessanne. 

46 Opetukseni näyttää sielullenne edelleen Elämän kirjaa sivu sivulta, koska sen on pysyttävä 

vahvana ja valmiina, kunnes tämä opetuksen aika päättyy. 

47 Jos todella haluatte toimia ensimmäisen aikakauden profeettojen tavoin ja olla heidän kaltaisiaan 

majakoita ihmiskunnan tiellä, siirtykää kohti henkistymistä, jota ei ole vaikea löytää, sillä jokainen näistä 

opetuksista on henkistymisen oppitunti ihmiskunnalle. 
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48 Haluan teidän tietävän, että - jo ennen kuin ne henkistyneiden sielujen sukupolvet tulevat 

maailmaan, joista olen ilmoittanut teille - tämä sanoma levitetään kaikkialle kansoihin ja kansoihin, jotta 

ne löytäisivät polut, joita ovat tasoittaneet ne ihmiset, jotka kuulivat Herran äänen, ja ne, jotka liittyivät 

tähän kansaan, koska he uskoivat hänen todistukseensa. 

49 Kehotan teitä lakkaamatta ottamaan uusia askelia tällä tiellä, joka on ikuinen nousu. Älkää 

pysähtykö, ja jos pysähdytte, siitä on hyötyä, koska teidän piti kypsyttää aikomusta, vahvistaa uskoa tai 

pohtia. Mutta jatkakaa sen jälkeen. 

50 Kuinka monet sanovat Minulle sydämessään: "Mestari, miksi et tullut luoksemme ihmisenä tänä 

aikana, jotta voisimme nähdä läsnäolosi?" Mutta vastaan teille toisella kysymyksellä: Ettekö ole tietoisia 

siitä, että kun haluatte läsnäoloani maailmassa tässä muodossa, vaaditte Vereni uudestaan? Ottakaa Minut 

vastaan näin: hengessä, näkymättömänä vain fyysisille silmillenne, mutta havaittavana kaikille sielunne 

aisteille. 

Tuolloin vuodatin vereni sinetöidäkseni sillä rakkauden, jota saarnasin opissani. Tänään vuodatan 

jumalallista olemusta kaikkien päälle todisteena siitä, että rakkauteni ihmisiä kohtaan on sama heidän 

kiittämättömyydestään huolimatta ja että siksi lähestyn heitä osoittaakseni heille valoisan tien, joka johtaa 

heidät asumaan kanssani valtakunnassani ikuisesti. 

51 Toiset sanovat Minulle hengellisesti: "Jospa et edes koskaan riistäisi meiltä tätä sanaa, jonka olet 

antanut meidän kuulla niin suurella rakkaudella." Heille sanon, että jos he todella hyödyntävät opetuksiani 

ja yrittävät ymmärtää aikomuksiani, heille ei olisi tuskallista luopua tästä julistuksesta, kun tulee hetki 

julistaa se päättyneeksi. Eikä se ole heille tuskallista, koska sielunne pysyy olemukseni läpäisemänä ja 

täynnä Valoani. Mutta jos ette ole kyenneet pitämään joitakin tai monia opetuksistani muistissanne, siinä 

tapauksessa olen määrännyt luomaan kirjan, joka sisältää tämän ajan sanani. Tässä kirjassa, joka luodaan 

jumalallisista opetuksistani, löydätte todellisen Liitonarkin, jota ensimmäiset spiritualistit eivät kyenneet 

ymmärtämään ja jota heidän täytyi siksi esittää esineiden tai symbolien avulla. 

52 Todellinen liitonarkki on minun sanani. Sillä jokainen, joka avaa sen ja astuu siihen sisään 

kunnioituksella, henkistymällä ja rakkaudella, löytää sen pohjalta viisautta, syvällisiä ilmestyksiä, 

profetiaa ja kaikkia hengellisiä lahjoja. Kääntykää tämän liitonarkin puoleen, kun sanaani ei enää kuulla 

epätäydellisten inhimillisten äänenkantajien kautta, ja todistakaa, kuinka mietiskelyissänne, opiskelunne 

tai rukouksenne hetkissä, olemuksenne kaikkein herkimpiä hetkiä myöten, teidät tavoittaa korkeampi valo, 

joka selittää kaiken - isällinen vaikutus, joka syleilee teitä, ja ääni, joka ei ole inhimillinen ja joka puhuu 

teille täydellisellä tavallaan. Se on inspiraationi valo, joka tulee luoksenne todellisessa vuoropuhelussa 

hengeltä hengelle. 

53 Olkaa siunattuja - te, jotka olette kyenneet poistamaan palveluksistanne monia turhia ja 

tarpeettomia seremonioita, jotka "ensimmäiset" ovat jättäneet teille perinnöksi, ja säilyttämään vain 

olennaisen. Ymmärtäkää kuitenkin, että teillä on vielä siivottavaa ja paljon henkistettävää. 

54 Kuinka onnellinen sielunne onkaan, jos se pystyy tarjoamaan Minulle tässä maailmassa sen 

palvonnan, jota odotan siltä! Mutta kun se lähtee täältä Henkiseen Laaksoon, jos se jättää jälkeensä jotakin 

sellaista, jonka ei pitäisi olla Työni arvoista, uudet sukupolvet, jotka tarkastelevat heille jättämääsi 

perintöä, osaavat poistaa kaiken sen, mitä olet jättänyt jälkeesi epäoikeudenmukaisuudesta, ja ottavat siten 

askeleen, jota et kyennyt ottamaan. 

55 Sanon teille: Mitä enemmän puhdistatte palvontatekojanne ja täydellistätte Jumalan palvontaa, sitä 

vähemmän teidän jälkeenne tulevien on kärsittävä ja sitä suuremmat ovat ansionne Minun edessäni, koska 

ette tehneet työtä itsellenne, vaan te teitte sen lähimmäisiänne ajatellen, koska tunsitte sydämessänne 

rakkautta heitä kohtaan. 

56 Ettekö ole itse kokeneet, kuinka paljon jouduitte ponnistelemaan siivotaksenne sen, mitä saitte 

edellänne olleilta veljiltänne? Älkää siis jättäkö tätä tuskallista työtä niille, jotka seuraavat jalanjälkiänne. 

57 Toisella kerralla opetukseni saavutti huippunsa, kun eroni oli jo hyvin lähellä. 

58 Opetuslapset - jotka tiesivät hyvin, että nämä olivat viimeiset hetket, jotka he viettäisivät Mestarin 

kanssa - kiinnittivät kaiken huomionsa kuullakseen viimeisetkin nuo sanat ja säilyttääkseen ne 

sydämessään. 

59 Jeesuksen jumalallinen toive oli, että hänen opetuslapsistaan tulisi hänen lunastavien opetustensa 

kylväjiä. Opetuslapsille osoittamansa viimeisen puheen, joka oli samalla viimeinen keskustelu Isän ja 
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lasten välillä, huipentuessa hän sanoi heille rakastavaan sävyyn: "Minä annan teille uuden käskyn: 

rakastakaa toisianne." Tämä oli myös Isän ja lasten välinen viimeinen keskustelu. Tämän korkeimman 

käskyn valossa hän sytytti ihmiskunnan suurimman toivon. 

60 Jopa tänä aikana, jolloin pian lopetan julistukseni teidän keskuudessanne, näen sen antaumuksen ja 

tarkkaavaisuuden, jolla kuuntelette opetuksiani. Ne painuvat lähtemättömästi uusien opetuslasteni mieleen. 

61 Aivan kuten sanoin apostoleilleni silloin, että he olisivat kuin lampaat susien keskellä maailmassa, 

jotta he eläisivät aina valppaina, niin sanon teille nyt, että valmistautukaa, valvokaa ja rukoilkaa. Sillä 

monet nousevat teitä vastaan, käyttävät panettelevia aseita ja kaikkia keinoja hämmentääkseen teitä. 

62 Nyt on taistelun aika, te kaikki tiedätte sen, joten kukaan ei ole yllättynyt. 

63 Olen yksinkertaistanut opetuksiani äärimmilleen, jotta ymmärtäisitte ne ja tutkisitte niitä niiden 

merkitystä. Kun aika koittaa, sinulla on helppo vastaus jokaiseen sinulle esitettyyn kysymykseen. Sinun ei 

tarvitse puhua paljon vakuuttaaksesi. Jos olet todella valmistautunut, sanasi eivät ole vain yksinkertaisia 

vaan myös lyhyitä. Sinun ei tarvitse tuntea tiedettä vastataksesi tiedemiehelle eikä teologiaa vastataksesi 

teologille. Valon sana valaisee kaiken, ja haluan, että huuliltasi tulee valon sanoja. 

64 Kaikki, jotka ovat kuulleet Minua tänä aikana, eivät nouse todistamaan Sanastani. Ne nousevat, 

jotka todella rakastavat Minua - ne, jotka rakastavat Minua omassa lähimmäisessään ja kääntyvät 

hädänalaisten puoleen, joille he antavat armoa ja lohtua. 

65 Ne, jotka ymmärtävät opetukseni ja tuntevat sen syvästi, omaksuvat sen uskollisesti. Heidän on 

vastustettava kaikkea vastustusta, heidän on tartuttava totuuden, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden 

aseisiin. Nämä kylväjät, jotka ovat täynnä rauhaa ja luottamusta Jumalaansa, levittävät kolmannen 

aikakauden hengellistä sanomaa koko maailmaan vaikeuksien kautta ja maailmassa, joka on jo kauan 

aikaa sitten vieraantunut tästä oikeudenmukaisuudesta ja totuudesta. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 255 
1 Olette astuneet taistelun, rukouksen ja ansioiden aikaan. Tunnette, että nautintojen aika on nyt ohi 

ja että teidän on kiirehdittävä askeleitanne, koska ihmiskunta on epätoivoinen, ja teillä on vastuu tuoda 

heille ilosanoma ja todistus minun tulemisestani sanoin ja teoin. 

2 Katsokaa, kuinka ihmiset kaikissa uskontokunnissa ja lahkoissa etsivät aikaa, elämää ja tapahtumia 

siinä toivossa, että he löytäisivät merkkejä, jotka ilmoittavat minun tulemisestani. He ovat tietämättömiä 

ihmisiä, jotka eivät tiedä, että olen ilmentänyt itseäni jo pitkään ja että pian tällainen ilmentäminen loppuu. 

Mutta kerron teille myös tämän, että monet niistä, jotka odottavat Minua niin suurella kaipauksella, eivät 

tunnistaisi Minua, jos he näkisivät tavan, jolla ilmenen, vaan pikemminkin he hylkäisivät Minut suoralta 

kädeltä. 

3 Vain todistukset saavuttavat heidät, ja niiden kautta he uskovat edelleen, että olen ollut lasteni 

joukossa. 

4 Sinäkin olet sisäisesti odottanut Minua kärsimättömänä, mutta tiesin, että tunnistaisit Minut ja 

olisit työntekijöitteni joukossa tänä aikana.  

5 Pilkatkoon maailma sitä tapaa, jolla olen tehnyt itseni tunnetuksi. Mutta he eivät naura Minulle 

vaan itselleen. Sillä he eivät edes aavista eivätkä ymmärrä, mitä jokainen luotu merkitsee jumaluudelle. 

6 Minulle kaikkein oikeinta, mitä voin tehdä lasteni kanssa, on tehdä itseni heille tunnetuksi niiden 

kykyjen kautta, joilla olen heidät varustanut, käyttämättä tekosyytä, että he ovat syntisiä ja epäpuhtaita. 

Mikä voisi olla lapselle parempi kannustin kuin tuntea Isänsä, nähdä ja tuntea hänet, jotta hän voisi 

rakastaa häntä? 

7 Eräässä muinaisessa ennustuksessa sanottiin, että jokainen silmä, olipa se syntinen tai ei, näkisi 

minut. Nyt, tässä ajassa, olen sanonut teille: en ole tullut haluten vanhurskasta tekemään itseäni tunnetuksi 

hänen välityksensä kautta, vaan nimenomaan haluten syntistä, joka on puhdistanut itsensä elämän 

koettelemuksissa ja katumuksen hetkellä. Sillä hän on lapsi, joka, kun hän tietää olevansa Isän rakastama 

ja arvostama, kulkee kokonaan uudistumisen ja hyveellisyyden tietä. 

8 Kenellä niistä äänenkantajista, joiden kautta olen puhunut teille, oli mitään käsitystä siitä lahjasta, 

joka hänellä jo oli, ja palveluksesta, johon hänet oli tarkoitettu, ennen kuin hän kuuli Sanani? Ei mitään. 

Heitä puhdistettiin koko heidän elämänsä ajan kuin sulatusuunissa. Mutta heidän lahjansa pysyi salassa, 

kunnes tuli aika paljastaa se. 

9 Tämä on alku tai valmistautuminen siihen, että ihmisen sielu oppii tuntemaan korkeamman 

yhteyden Isän kanssa, ja te olitte yllättyneitä. Jos tietäisitte kaiken sen, mitä minulla on varattuna 

paljastaakseni teille oikeaan aikaan, ette pystyisi ymmärtämään, miksi rakastan teitä niin paljon, ettekä 

niitä ansioita, joita teidän on tehtävä saadaksenne niin suuren armon. 

10 Vuonna 1866 syntyi ensimmäinen spiritistien seurakunta, joka oli tämän työn opetuslapsia. 

Henkeni valossa ja Elian opastamina nuo ensimmäiset opetuslapset alkoivat vastaanottaa sen sanoman 

säteitä, jonka te nyt saatte runsain mitoin ennen sen päättymistä. 

11 Siitä lähtien tähän päivään asti monet yhteisöt ovat muodostuneet Roque Rojasin perustaman 

"puunrungon" oksiksi. 

12 Yksi ainoa valo on loistanut tämän kansan muodostavalle joukolle, ja kuinka paljon eroja onkaan 

eri seurakuntien välillä! Monien vuosien ajan olette nauttineet Sanani ilmenemisestä yksinkertaisen, 

selkeän ja ymmärrettävän opetuksen kautta. Mutta vain harvat ovat kyenneet selittämään hengellisen 

opetuksen merkityksen. 

13 Vain vuosi on jäljellä siihen, että julistukseni tässä muodossa päättyy. Suurin osa ihmisistä on 

kuitenkin edelleen hyvin kaukana totuudesta. Olen antanut anteeksi sen, että olen materialisoinut 

jumalallisen ilmoituksen, jota he eivät aluksi kyenneet ymmärtämään, "ensimmäisestä" "viimeiseen". 

Mutta sen jälkeen, kun henkinen opetus on levinnyt monien vuosien ajan ja Sanani on selittänyt tätä työtä 

pala palalta yhä enemmän, näen, että on tullut aika pyytää teitä jättämään totutut polkunne, tunkeutumaan 

hieman syvemmälle opetusteni ytimeen ja ottamaan ratkaisevan ja lujan askeleen henkistymisen tiellä. 

14 Kuinka voitte seurata Minua niin kauan kuin etsitte ja palvotte Minua symbolien ja kuvioiden, 

ulkoisten kulttien ja materialisointien avulla? Te sanotte minulle: "Se on "ensimmäisten" perintöä, ja me 

kunnioitamme sitä". 
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No, ihmiset, nyt kerron teille, että nuo "ensimmäiset" olivat vain edelläkävijöitänne, jotta voisitte 

saattaa täydelliseksi sen palvonnan ja hengellisen viestinnän muodon, jonka he aloittivat. 

15 Älkää sekoittako jumalallista lakia uskontoihin tai menetelmiin, joita teillä on tuon lain 

tulkitsemiseksi. 

16 Laki on ikuinen ja muuttumaton, uskonnot, palvonnan muodot ja teot kehittyvät ja muuttuvat niitä 

tunnustavien moraalisen ja hengellisen kehityksen mukaan. Ilman tätä hengellistä kehitystä palvoisitte yhä 

Jumalaa tähdissä ja luonnonvoimissa, kuten alkukantaiset kansat tekivät. 

17 Älkää pysähtykö matkallanne rakastamaan Minua, palvelemaan Minua ja palvomaan Minua. 

Menkää aina eteenpäin, parantakaa itseänne yhä enemmän ja enemmän, pyrkikää täydellisyyteen. Mutta 

älkää koskeko lakiin, älkää muuttako sitä, älkää vaihtako sitä. Se opettaa teille aina korkeimman, opastaa 

teitä aina täyttämään sen täydellisesti. Se on läsnä ja ikuinen Universaalilakina, joka opettaa teille 

todellista rakkautta Jumalaa ja todellista rakkautta lähimmäistänne kohtaan. 

18 Älkää pitäkö kiinni tavoista, palvontamuodoista tai perinteistä, sillä silloin pysytte vuosisatojen 

ajan dogmien ja tietämättömyyden uneliaisuudessa. Olkaa sen sijaan lain ja totuuden vartijoita. 

19 Älkää tänä aikana olko kuin "toisen aikakauden" juutalaiset, jotka eivät voineet syödä taivaan 

leipää, jonka heille toi Messias, jota he olivat odottaneet vuosisatojen ajan, koska he olivat sidottuja 

perinteisiin, konservatiivisia ja fanaattisia. Kun hetki koitti, he eivät kyenneet tunnistamaan Häntä, koska 

heidän aineellistumisensa esti heitä näkemästä totuuden valoa. 

20 Tänä päivänä jätän teille vain kaksi sanaa, jotta voisitte tutkia niitä syvällisesti ja ymmärtää niiden 

koko merkityksen, sikäli kuin kykenette siihen hyvän valmistautumisen ansiosta: "Spiritualismi" ja 

"Spiritualisointi". Vain tällä tavoin - mietiskelemällä, rukoilemalla ja heräämällä - voitte ymmärtää, 

millaista Jumalan todellisen ja oikean palvonnan pitäisi olla, jota teidän on tarjottava Herralle tämän 

opetuksen perusteella. 

21 Kyllä, ihmiset, jos haluatte rakastaa Minua ulkoisten palvontamuotojen avulla, jos haluatte etsiä 

Minua kuvista ja symboleista ja palvoa Minua liturgioiden, seremonioiden ja juhlien avulla, on olemassa 

monia kirkkoja ja monia lahkoja, joissa voitte tyydyttää sydämenne, jos se yhä janoaa tai tuntee tarvetta 

tällaiselle palvonnalle. Mutta jos haluatte palvella Minua tämän hengellisen työn kautta ja rakastaa Minua 

ja siksi hylkäätte toisenlaisen palvontamuodon, ymmärtäkää, mitä "spiritualismi" ja "henkistäminen" 

tarkoittavat, niin että jos todella haluatte olla tämän opetuksen opetuslapsia, ette kuulu niihin, jotka 

määräävät tapoja, sääntöjä, perinteitä ja ulkoisia palvontamuotoja, sillä silloin lankeatte jälleen 

materialismiin, epäjumalanpalvelukseen ja fanaattisuuteen, ja spiritualismista tiedätte vain sen nimen. 

22 Nouskaa ylös niin pitkälle kuin pystytte yrittäessänne sopeutua ja mukautua opetukseeni. Mutta 

älkää tehkö päinvastoin eli mukauttako opetustani omiin rajoituksiinne ja mukavuuksiinne ja siten 

materialisoikaa, vääristäkää tai vääristäkää se. 

23 Toimikoon tämä tämänpäiväinen opetus herätyskutsuna niille, jotka ovat sen kuulleet, jotta se 

innoittaisi heitä ja täyttäisi heidät energialla, innolla, rakkaudella ja uskolla murtamaan ne verkot, jotka 

ovat pitkään pitäneet heitä vankeina. Muodostukoon heidän mielessään todellinen käsitys siitä, mitä 

"spiritualismi" tarkoittaa, ja syntyköön heidän sydämessään jalo ihanne tulla tämän valon ja täydellisyyden 

opetuksen todelliseksi oppilaaksi. 

24 Rakas kansa: Kun erimielisyytenne ovat hävinneet, kun teidän välillänne tällä hetkellä vallitseva 

eripuraisuus on väistynyt veljeyden tieltä ja kun olette ymmärtäneet tehtävänne, sielustanne nousee halu ja 

sydämestänne impulssi lähteä kylvämään henkistymisen siementä, jonka olette saaneet Sanastani. 

25 Teille koittaa valaistumisen hetki, jolloin ymmärrätte tämän Työn suuruuden suurimmalla 

mahdollisella selkeydellä ja hämmästytte, kun löydätte sen pohjalta ihmeellisiä paljastuksia, jollaisia ette 

ole koskaan kuvitelleetkaan. Sitten lähdette spontaanisti liikkeelle, levittäytyen maan päälle ja antaen 

armoa, valoa ja lohdutusta mennessänne. Naapurienne tuomiot eivät enää vahingoita teitä, eikä 

perheenjäsentenne epäkunnioitus saa teitä kärsimään, sillä kaikki maan kärsimykset tuntuvat pieniltä 

tehtävänne suuruuden edessä. 

26 Autuaita ovat ne, jotka saavuttavat sen hengellisyyden asteen, joka tekee heistä kivun 

kestämättömiä, sillä heitä suojelee armoni vaippa. 
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27 Usko, rakkaus ja hengellisyys ovat ne kolme hyvettä, jotka tekevät kolmannen aikakauden 

sotilaista ja apostoleista voittamattomia. Nämä hyveet olivat läsnä kaikissa niissä palvelijoissa, jotka 

varhaisimmista ajoista lähtien todistivat olemassaolostani, läsnäolostani, laistani ja totuudestani. 

28 Näiden palvelijoiden joukossa on patriarkat, profeetat, apostolit ja marttyyrit. Mutta he eivät olleet 

ainoat ihmiskunnan historiassa, vaan oli monia muitakin, jotka kulkivat eri polkuja toteuttaakseen 

tehtävänsä ja todistaakseen totuudestani, vastustaen kaikenlaisia hyökkäyksiä, pilkkaa, vainoa ja 

panettelua. Heidän uskonsa, suvaitsevaisuutensa niitä kohtaan, jotka heitä loukkasivat, heidän jatkuva ja 

uskollinen rakkautensa lähimmäisiään kohtaan - joka oli peräisin heidän Herrastaan - saivat heidät 

voittamaan tuskan, epäoikeudenmukaisuuden ja kuoleman. Miten muuten voisi selittää marttyyrien 

antautumisen teloittajilleen? Kuinka voisitte ymmärtää kaikkien niiden kärsivällisyyttä ja tyyneyttä 

vainojen edessä, jotka rakastivat Minua ja seurasivat Minua? 

29 Jos rakastatte Minua tällä tavoin, ette enää pysty pelkäämään mitään maailmassa. Niin kauan kuin 

uskosi ei ole täydellinen ja rakkautesi ei ole järkkymätön, taistelu herättää sinussa pelkoa. 

30 Mitä sinä pelkäät? Miksi heittäydytte vankilaan, miksi riistätte henkenne? Tiedätte, että nuo ajat 

ovat ohi ja että monet marttyyrit uhrasivat henkensä todistaakseen totuuden vihollisille, että marttyyrius, 

vankeus ja verinen teline - sen sijaan, että sammuttaisivat palvelijoideni uskon - sytyttäisivät heidän 

rakkautensa tulen ja saisivat heidät levittämään oppejani entistäkin suuremmalla voimalla. 

31 Pelkäät lähimmäisesi tuomiota ja pelkäät menettäväsi rauhasi maailmassa. Miksi ette mieluummin 

pelkää Jumalanne tuomiota tai menetä sielunne rauhaa, koska ette ole täyttäneet tehtäväänne? 

32 Tänään se, mitä pyydän teiltä "luvattua maata" varten, tuntuu paljolta. Mutta totisesti sanon teille, 

että kun kerran olette siinä, ihmettelette siellä olemista, tunnette itsenne jopa sen arvottomiksi ja sanotte: 

"Kuinka vähän me teimmekään ansaitaksemme näin suuren armon!" 

33 Kysytte Minulta sydämessänne: "Mestari, annatko meille kenties enemmän kuin ansaitsemme?" 

Vastaan teille tähän: Jos antaisin teille tekojenne mukaan, teillä olisi melko vähän tai ei mitään. Uskotko, 

että elämä, joka sinulla on, ruumis, joka sinulla on, lahjat, jotka liikkuvat olemuksessasi, ja kaikki, mikä 

ympäröi sinua olemassaolossasi, ovat oikeudenmukainen palkinto ansioistasi? 

34 Totisesti sanon teille, että olen aina antanut teille ja tulen aina antamaan teille enemmän kuin mitä 

olette oikeutetusti ansainneet, koska rakastan teitä, koska olen teidän Isänne. 

35 Ihmiset, te itkette, koska tunnustatte uskon ja rakkauden puutteenne. Sitten kysytte Minulta, mitä 

teidän on tehtävä ollaksenne Minulle mieluisia ja saadaksenne ansioita Minun edessäni. Vastaan tähän, 

että teidän tulisi palvella lähimmäistänne parhaalla tahdollanne, että teidän tulisi tehdä kärsivien tuska 

omiksenne, että teidän tulisi kehittää lahjojanne ja täydellistää ne tarvitsevien hyväksi. Sillä se, mitä teette 

lähimmäistenne hyväksi, riippuu siitä, mitä saatte, kun saavutte hengelliseen maailmaan. 

36 Mitä sinä voit antaa minulle, mitä minulla ei ole?" Mitä sinä voit antaa minulle, mitä minulla ei 

ole? Minulla on voima, minulla on rauha, minulla on valo, olen maailmankaikkeuden omistaja, minua 

rakastetaan ja minua palvellaan. Hengessäni ei ole pienintäkään itsekkyyden varjoa, koska olen 

täydellisyys. 

Mutta kuinka paljon kurjuutta onkaan niiden kanssaihmistenne keskuudessa, jotka ovat Henkeni lapsia! 

Kuinka paljon tuskaa ja pimeyttä! Kuinka paljon kurjuutta! Miksi ette rakasta minua niissä? Miksi ette 

anna Minulle kaikkea rakkautta, joka teissä on, rakastamalla toisianne? 

37 Ihmiset, tämä on vastaukseni kysymykseenne ja taivaallinen neuvoni päätöslauselmianne varten. 

38 Rakkaat lapset, jotka otan vastaan ihmiskunnan puolesta, ihmismielen kautta tapahtuvan 

ilmentymiseni loppu lähestyy. Sen jälkeen henkenne on pyrittävä käymään henkien välistä vuoropuhelua 

Jumaluuteni kanssa. 

39 Tänään sanani on teidän puolustuksenne, teidän kannustimenne. Mutta myös tämän julistukseni 

jälkeen voitte tuntea läsnäoloni. 

40 Ajat, jolloin tarvitsitte henkistä opasta maailmassa, ovat ohi. Tästä lähtien jokaisella, joka seuraa 

tätä polkua, ei ole muuta tietä kuin minun lakini, eikä muuta opasta kuin hänen omaatuntonsa. Siitä 

huolimatta tulee aina olemaan suuren valon ja hengellisen voiman miehiä ja naisia, jotka esimerkillään ja 

innoituksellaan auttavat ihmisjoukkoja. 

41 Jos asia olisi toisin, olisin jo lähettänyt teille Mooseksen tai Elian kaltaisia henkiä maan päälle, 

jotta he näyttäisivät teille tietä ja muistuttaisivat teitä jatkuvasti laista. He myös seisovat rinnallanne, 
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suojelevat ja seuraavat teitä, mutta eivät enää ihmismuodossa, vaan hengellisestä maailmasta käsin. Kuka 

niitä näkee? Ei kukaan. Mutta jos valmistaudutte, tunnette yläpuolellanne sellaisten suurten henkien 

läsnäolon, jotka ovat aina olleet yhteydessä ihmiskuntaan ja joilla on ollut suuria tehtäviä täytettävänään 

ihmiskunnassa. 

42 Kääntykää rukouksissanne heidän puoleensa, ja jos todella luotatte heihin - sanon teille - ette 

koskaan huku, koska he ohjaavat teitä sillä rakkaudella ja antaumuksella, josta he antoivat teille niin 

paljon todisteita maailmassa. 

43 Kerron teille vielä kerran, että teiltä ei tule puuttumaan ihmisiä, joilla on suuri valo, jotka 

valaisevat polkuanne ja kylvävät elämäänne rakkautta. Ihmiskunnalla on aina ollut näiden ihmisten 

läsnäolo maan päällä, mutta nyt ovat tulossa ajat, jolloin maailmaan saapuu valon korkeiden henkien 

suuria legioonia, jotka hävittävät luomanne valheellisen maailman ja nostavat esiin uuden maailman, jossa 

vallitsee rauha ja totuus. 

44 He kärsivät paljon ihmisten pahuudesta. Mutta tämä ei ole mitään uutta, sillä yksikään Jumalan 

sanansaattaja ei ole välttynyt vainolta, pilkalta ja vihamielisyydeltä. Heidän on tultava maailmaan ja 

asuttava siellä, koska heidän läsnäolonsa maan päällä on välttämätöntä. 

45 He tulevat ja puhuttelevat rakastavasti ihmisten sydämiä. Heidän sanansa, joka on täynnä Isän 

vanhurskautta, iskee kaikkien niiden ylimielisyyteen ja ylpeyteen, jotka ovat korvanneet sielunsa 

nöyryyden vaatteen turhamaisuuden, ylimielisyyden, väärän vallan ja väärän kunnian loistolla. 

46 He ovat ensimmäiset, jotka nousevat ylös ja osoittavat sanansaattajiani vihasta vapisevin sormin. 

Mutta tämä antaa palvelijoilleni mahdollisuuden antaa suuria todistuksia totuudesta, jonka he ovat tuoneet 

maailmalle jokaisessa koettelemuksessa, johon he joutuvat. 

47 Ette tiedä tällä hetkellä, millä tavoin ihmiselämässä ne tulevat näkymään. Mutta minä sanon teille, 

että jotkut ilmestyvät suurten uskonnollisten yhteisöjen syliin. Nämä taistelevat kaikkien ihmisten 

yhdistymisen ja hengellisen harmonian puolesta. Toiset nousevat tiedemiesten joukosta ja osoittavat 

inspiraatioidensa hedelmillä, että tieteen todellinen perimmäinen tarkoitus on ihmisen hengellinen 

täydellisyys - eikä hänen köyhtymisensä ja tuhoutumisensa. Niinpä kaikilla elämänalueilla tulee esiin 

palvelijoitani, jotka kantavat lakiani sydämissään ja vahvistavat sanoilla ja teoilla kaiken sen, mitä olen 

puhunut teille tänä aikana.  

48 Kerron teille myös, että siemeneni, joka on tämä opetus, jonka olette saaneet, kantaa teissä 

hedelmää, ja että nämä hedelmät ovat suuria sieluja, jotka inkarnoituvat lapsissanne tai lastenne lapsissa. 

49 Nämä ovat jo viimeisiä oppituntejani, ja silti puhun teille uusista opetuksista, ja se johtuu siitä, että 

täytän Mestarin tehtäväni viimeiseen hetkeen asti ja vuodatan valoa jokaiseen sanaani, jotta ette jäisi 

pimeyteen katkeruuden ja tuskan aikoina, jolloin jumalallinen oikeudenmukaisuus tekee itsensä 

tuntuvammaksi kuin koskaan ennen. 

50 Katsokaa ja rukoilkaa maailman puolesta, rakkaat ihmiset. 

51 Tulkaa luokseni, minä olen lohtu ja rauha. 

52 Olette kokeneet kärsimystä ja epäonnea maan päällä, koska sielu ei ole kehittänyt kykyjään ja 

lahjojaan nousta inhimillisten vastoinkäymisten yläpuolelle. 

53 Tämä maailma voisi olla paratiisi eikä kyynelten laakso, jos ihmisillä olisi hyvää tahtoa. Kylvän 

tähän kotiin siunauksia, en sirottele orjantappuroita poluille. Ihmisten tuska tulee heidän rikkomuksistaan. 

Mutta aivan kuten he loivat kivun, heidän on pyrittävä poistamaan se. 

54 Te, jotka kuulette minua, ette ole eksyneitä tai vaeltavia ihmisiä. Olette kuin perhe, joka on 

asettunut kotiinsa mahtavan puun varjoon, jonka oksat tarjoavat teille jatkuvasti hedelmää. 

55 Tässä varjossa saat uutta voimaa ja hoidat haavojasi, sillä sinun on jatkettava vaelluksiasi 

kiivetessäsi vuoren huipulle. 

56 Henkesi pystyy jo nousemaan taivaan tikapuiden kuudennelle askelmalle, josta löydät valon, joka 

poistaa kaikki virheet ja tarjoaa sinulle apuaan seitsemännen askelman saavuttamiseen. 

57 Minä poistan sekaannuksen ja huonot tulkinnat, joita teillä on Seitsemästä sinetistä. Totisesti minä 

sanon teille: Te ette kuulu mihinkään tiettyyn sinettiin, mutta - koska sielunne on kuljettava näistä 

ensimmäisestä viimeiseen - se elää tänään kuudennen sinetin aikana tai sielunsa kehityksen kuudennella 

kaudella. 
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58 Kuinka suuria ovatkaan olleet ne oppitunnit ja koettelemukset, jotka sielun on täytynyt läpäistä 

edetäkseen sinetistä toiseen! Kuinka paljon ansioita sen olikaan hankittava! Mutta huipentuma, seitsemäs, 

puuttuu edelleen. 

59 Pahan voima kiusauksineen tulee jatkuvasti olemaan tielläsi. Mutta muistakaa Mestarinne, joka 

voitti maailman, tuskan ja lihan, jotta voitte hänen esimerkkinsä avulla selvitä koettelemuksesta voittajana. 

Etsikää hengessänne miekkaa, jolla voitte taistella, täältä löydätte pettämättömän aseen, joka on aina 

valmiina. 

60 Kuinka sielu voisi olla peruuttamattomasti kadonnut Minulle, kun se kantaa sisällään valoni 

kipinää, joka ei koskaan sammu, ja olen sen kanssa kaikessa? Niin kauan kuin sen kapinallisuus kestää tai 

sen hämmennys jatkuu, nämä pimeät voimat eivät koskaan kestä ikuisuuttani.  

61 Olen vapauttanut teidät uudestaan. Vai ettekö tunne sieluanne vapaammaksi sen jälkeen, kun olette 

poistaneet sen fanaattisen menneisyyden ja ennakkoluulot? 

62 Minä olen Elämä ja olen vuodattanut sen yhtä lailla kaikkiin, vaikka olen aina etsinyt jonkin 

kansan tai joukon ihmisiä paljastaakseni itseni heille. Näin on tehty, jotta heistä tulisi sanansaattajia, 

profeettoja tai Jumaluuteni todistajia ihmiskunnan palveluksessa, mutta ei siksi, että erottaisin heidät 

toisistaan suuremman rakkauden tai hyväntahtoisuuden perusteella kuin muut. 

63 Vahvistukaa sanassani, lapseni, jotta voitte katsoa lähimmäisiänne aidolla rakkaudella ettekä 

tuomita syntisiä, paheellisia, fanaatikkoja ja itsekeskeisiä. Sillä silloin kuulette minun ääneni 

omassatunnossanne sanovan teille: "Se, joka on puhdas, heittäköön ensimmäisen kiven." 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 256 
1 Ihmiset, sielunne tuntevat rauhani, kun kuulette hyvän tahdon sanani. 

2 Olen jumalallinen puutarhuri, joka hoitaa sydämissänne olevia puutarhoja ja kastelee ne rakkauteni 

taivaallisella vedellä. Vuodatan pisaran tätä jumalallista rakkautta ihmiskunnan jokaisen katkeruuden 

päälle. Minä näytän teille tien, joka johtaa Isän valtakuntaan. Ette koskaan löydä tuon polun loppua, mutta 

edistytte aina ja saatte tietää uusia ihanuuksia. 

3 Tällä hetkellä sanani hioo sinua ja antaa sinulle muodon. Työstän sieluasi hienolla taltalla. Oppikaa 

työstämään itseänne ja antamaan itsellenne kauniit muodot täyttämällä lakiani. Siunaan sitten työnne, jotta 

sen jälkeen voitte toteuttaa suuren tehtävänne tässä maailmassa, tuoda lähimmäisenne tälle rakkauden 

tielle. 

4 Minä olen teidän Mestarinne, mutta älkää katsoko minua erillään Isästä, sillä minä olen Isä. Pojan 

ja Pyhän Hengen välillä ei ole mitään eroa, sillä Pyhä Henki ja Poika ovat yksi Henki, ja tuo Henki olen 

Minä. Nähkää ilmestyksissäni kautta aikojen yksi Jumala, joka on opettanut teitä moninaisilla ja erilaisilla 

oppitunneilla: Yksi kirja, jossa on monta sivua. 

5 Pyhittäkää nimeni teoillanne, niin löydätte sisällänne sen valon, joka vapauttaa teidät 

tietämättömyyden ja synnin yöstä. 

6 Muistatteko, ihmiset, keitä olitte ennen kuin Sana muodosti teidät? Muistatteko, että ennen 

kykenitte moniin kiittämättömiin tekoihin, joita ette pystyisi tekemään nykyään? Et voi verrata nykyistä 

elämääsi entiseen elämääsi. Aiemmin olitte maan päällä yksinäisiä pyhiinvaeltajia, jotka kulkivat polkuaan 

ilman valoa, joka olisi tehnyt heidän olemassaolostaan onnellisen ja sytyttänyt siihen toivoa. Tänään olet 

opetukseni oppilas, jonka rakkauden lähteessä olet sammuttanut janosi ja pessyt haavasi. Rakkauteni 

poistaa piikit jaloistasi, ja jos ristilläsi on nauloja, minä poistan myös ne. 

7 Minä olen tämän maailman ja kaikkien maailmojen valo, ja haluan, että pukeudutte tähän valoon. 

Sanani on parantavaa balsamia; parantukaa sen avulla, kuulkaa sitä ja käyttäkää sitä. Jokainen sana on 

pisara elämän lähteestä. Miksi olette sairaita, kärsiviä ja itkeviä, vaikka kannatte Jumalaa sisällänne? 

Tutkikaa itseänne ja korjatkaa kaikki korjattava, puhdistakaa kaikki puhdistettava. Sanon teille: 

Puhdistakaa astianne sekä sisältä että ulkoa, toisin sanoen, että sielunne olisi tahtonsa ja pyrkimyksensä 

puolesta sopusoinnussa aineellisen tai inhimillisen osanne kanssa. 

Muodostan sisäisen kuvasi - sen, minkä kätket ihmisiltä, mutta et voi kätkeä minulta. Jos muokkaat 

ulkoisen olemuksesi niin, että kasvosi heijastavat sieluasi, vilpittömyys ja totuudellisuus ilmenevät 

teoissasi. Syy siihen, miksi ihmiset eivät luota toisiinsa, on se, että he näyttävät maailmalle yhden 

kasvonsa ja piilottavat toisensa. 

8 Seuratkaa ohjeitani ja käyttäkää lahjojanne. 

9 Oletko jo tutkinut haavasi? Oletteko antaneet antamaani balsamia virrata niihin? 

10 Jos epäilet balsamini tehoa, hoida ne uudestaan. Mutta jos uskotte, jättäkää ne hoitamatta, niin 

näette, kuinka rakkauteni parantaa ne, ja kun etsitte niitä, ne ovat jo sulkeutuneet. 

Toisille myönnän, että he löytävät terveytensä uskon, rukouksen ja ajatuksen voiman avulla. Paikalle 

tulee lukuisia henkisiä olentoja, jotka yhdistävät voimansa ja voimansa ja "voitelevat" teidät, ja paranette 

heidän avullaan. 

11 Minun sanani täytyy käydä toteen: "Uskosi ja ansiosi pelastavat sinut". Sillä sen jälkeen, kun olette 

terveitä, lähetän teidät taisteluun, jotta saavutatte elämänne korkeimman asian: lähimmäisenrakkauden. 

Eikö sinua miellyttäisi olla valo muille? Eikö teitä miellyttäisi, jos sanoissanne olisi totuuden ydin? 

Eikö sinua miellyttäisi, jos sinulla olisi jotain opastettavaa niille, jotka etsivät sinulta lohtua? Sillä jos se 

miellyttää teitä, voitte tehdä sen, sillä paljon riippuu hyvästä tahdostanne ja ponnisteluistanne sen 

saavuttamiseksi. Kaiken muun teen minä. 

12 Henkistynyt ihminen sanoo: "Kuinka kaunista elämä onkaan!" Jokapäiväinen ihminen, materialisti 

sanoo: "Kuinka katkeraa, surullista ja synkkää elämä onkaan!" 

Ihminen, jolla ei ole korkeampaa mieltä, loukkaantuu kaikesta, kaikki satuttaa häntä. Henkisesti 

kohonnut ei edes huomaa polun vastoinkäymisiä. Kun ylhäinen mieli on tekemisissä muiden kanssa, se 

tekee sen ylistääkseen toisten hyveitä tai antaakseen anteeksi heidän vikojaan, ei koskaan tuomitakseen tai 

tuomitakseen. Alamielinen mieli tuomitsee, panettelee, levittää toisten vääryyksiä ja löytää siitä nautintoa. 
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13 Niiltä, jotka tuomitsevat ja huolehtivat lähimmäistensä asioista, kysyn: Vaikuttaako teidän 

syntitaakkanne liian kevyeltä, että nautitte siitä, että voitte lisätä toisten taakkaa? Jos ette voi vapautua 

omasta taakastanne, miksi lisäätte siihen lähimmäistenne taakkaa? Miksi sen sijaan, että etsisitte jalokiviä 

lähimmäisiltänne nauttiaksenne heidän valostaan, mieluummin olette tekemisissä saastan kanssa 

tahrataksenne itsenne? 

14 Isän huoneessa on monta asuntoa. Mutta ne, jotka asuvat korkeilla hengellisillä alueilla, auttavat 

ihmisiä vapautumaan taakoista tai auttavat heitä kantamaan ne, mutta tuomitsematta heitä eivätkä 

iloitsematta heidän kurjuudestaan. 

15 Olen nähnyt teidän pilkkaavan yhtenä päivänä ja katuvan seuraavana päivänä. Olen nähnyt teidän 

kieltävän julistukseni ja sitten todistavan, että se on totuus. Olen nähnyt sinun herjaavan yhtenä päivänä ja 

puolustavan sitä, mitä herjasit, seuraavana päivänä. On hyvä, että korjaatte virheenne, mutta olisi parempi, 

jos ette tekisi enää yhtään pahaa, jotta teidän ei tarvitsisi korjata sitä. 

Näin, kun eräänä päivänä annoit etuuksia sille, joka ei niitä tarvinnut, ja näin, kun kieltäydyit niistä 

todella köyhiltä. Mutta en halua syyttää teitä enkä tuomita teitä, vaan tulen opetukseni valon kanssa 

valaisemaan teitä, jotta ette enää tekisi syntiä. Voin myös kertoa teille, että olen nähnyt teidän olevan 

avuliaita, anteliaita, hyväntahtoisia ja ymmärtäväisiä, ja että olen aina ottanut nämä ansiot huomioon ja 

hyväksynyt ne. Ymmärtäkää kuitenkin, että sydämissänne pitäisi jo olla enemmän vehnää kuin 

rikkaruohoa. 

16 Älkää rukoilko tuntematta ja liikuttelko huulianne mekaanisesti. Rukoile tunteella, puhumatta. 

Käyttäkää sitä helppoutta, jolla annoitte vääriä valoja ja vannoitte turhaan menneinä aikoina, puhuaksenne 

totuutta tänään. 

17 Älä ota mitään vierasta pois. Sen, joka ottaa itselleen vieraan, on maksettava se takaisin kivulla ja 

häpeällä. En osoita ketään, mutta haluan, että kaikki ymmärtävät sanoistani sen, mikä heitä koskee. 

18 En syytä teitä enkä vaadi teitä tilille siitä, mitä teitte, kun kuljitte tietämättömyyden, 

kypsymättömyyden ja materialisaation pimeydessä. Mutta jos nyt, kun teillä on täysi tieto siitä, mikä 

minun lakini on, te jatkatte laittomia ja epäpuhtaita tekoja, teidän on vastattava teoistanne Jumalan edessä, 

joka on omantuntonne edessä teille armoton. 

19 Olette kaikki minun siemeni, ja Mestari niittää sen. Jos hyvän siemenen joukossa on rikkaruohon 

siemen, otan myös sen rakkaudella käsiini muuttaakseni sen kultaiseksi vehnäksi. 

20 Näen sydämissä rikkaruohon, suon, rikollisuuden ja vihan siemeniä, ja silti niitän ja rakastan teitä. 

Hyväilen ja puhdistan tätä siementä, kunnes se loistaa kuin vehnä auringossa. 

21 Luuletko, ettei rakkauteni voima kykene lunastamaan sinua? Minä kylvän teidät puhdistettuani 

teidät puutarhaani, jossa te saatte kantaa uusia kukkia ja uusia hedelmiä. Jumalallinen tehtäväni on tehdä 

teistä minun arvoiseni.  

22 Tulen iloitsemaan sinusta, puhumaan sydämellesi. Läsnäoloni antaa teille voimaa täyttää teille 

uskomani tehtävä. 

23 Mutta te - ettekö te tunne ihmisten tuskaa? Ettekö tunne surua, kun näette kuoleman vievän pois 

tämän maailman synnin omantunnon valon sijasta? 

24 Kolmannen aikakauden Jeesuksen opetuslapsina teillä on hyvin suuri tehtävä suoritettavana, koska 

kuulutte niihin, jotka ovat kuulleet sanani ja oppineet minulta. 

25 Tietäkää, että myös ihmiset pyrkivät tieteen avulla kommunikoimaan tuonpuoleisen kanssa. Lähde 

todistamaan opetuksestani, jos et halua sen ravistelevan sinua hereille. 

26 Tiedemies, joka on usein kieltänyt olemassaoloni, tutkii luontoa sen kaikissa osissa, tutkii maata, 

meriä, avaruutta, ja joka käänteessä hän kohtaa Minut, koska jokainen hänen tekemänsä löytö kertoo 

rakkaudesta, jolla olen luonut koko luomakunnan. 

27 Teidän on puhuttava paljon, jotta valoni saavuttaisi kaikki lähimmäisenne ja jotta he 

ymmärtäisivät, että kaiken luodun - atomeista suurimpiin tähtijoukkoihin - on määrä synnyttää elämää, 

ravintoa, hyvinvointia ja täydellisyyttä. 

28 Tee opetuksestani täydellistä, niin etteivät tietämättömät luule sitä puutteelliseksi. Kylvä hyvin, 

niin sinun jälkeesi tulevien sukupolvien ei tarvitse kärsiä sinun virheistäsi, eivätkä he saa perinnöksi 

tuskaa. 

29 Haluan, että teistä lähtee puhdas ja terve siemen, joka kantaa siunauksia kaikkialle. 
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30 Kylväkää elämänpolku hyvillä esimerkillisillä teoilla, älkää vääristäkö opetuksiani. Ottakaa tässä 

esimerkkinä "toisen aikakauden" apostoleistani, jotka eivät koskaan sortuneet aistillisiin kultteihin 

opettaakseen ja selittääkseen opetuksiani. Heitä ei voi syyttää epäjumalanpalveluksesta, johon ihmiskunta 

sittemmin sortui. Heidän kätensä eivät koskaan pystyttäneet alttareita eivätkä rakentaneet palatseja 

Jumalan hengellistä palvontaa varten. Mutta he toivat Kristuksen opetuksen ihmiskunnalle, toivat terveyttä 

sairaille, toivoa ja lohdutusta köyhille ja kärsiville, ja Mestarinsa tavoin he osoittivat kadonneille tien 

pelastukseen. 

31 Kristillinen uskonto, jonka tunnette nykyään, ei ole edes heijastus siitä opetuksesta, jota apostolini 

harjoittivat ja opettivat! 

32 Sanon teille vielä kerran, että noista opetuslapsista löydätte täydellisiä esimerkkejä nöyryydestä, 

rakkaudesta, laupeudesta ja ylhäisyydestä. He sinetöivät totuuden, jonka heidän suunsa puhuivat, 

verellään. 

33 Ihmiskunta ei vaadi teiltä enempää verta uskoakseen todistukseenne, mutta he vaativat teiltä 

totuudellisuutta. 

34 Opetukseni on aina opettanut, ettei ihminen saa olla materialistinen. Mutta se ei suinkaan opeta 

teitä halveksimaan maan tavaroita. Minä sanon teille: rakastakaa maata, sen ihmeitä, kauneutta ja 

nautintoja sillä rakkaudella, jolla teidän pitäisi rakastaa kaikkea, minkä olen luonut. Mutta olkaa 

tarvittaessa valmiita hylkäämään kaikki, älkääkä unohtako, että sielunne on vain väliaikaisesti tässä 

elämässä ja että sen on palattava jättämäänsä maailmaan, josta se kaipaa henkisesti rauhaa. 

35 Tänään kysyt Minulta sydämesi pohjasta, pitäisikö sinun halveksia aineellista elämää ja unohtaa 

kaikki, mitä rakastat maan päällä, jotta voisit palvella Minua paremmin. Vastaan teille, että jokainen, joka 

uskoo, että olen sanonut näin, on erehtynyt ja että hän ei ole ymmärtänyt opetuksiani. 

36 Kuinka voitte ajatella, että riistän teiltä sen, mitä aineellinen elämä tarjoaa teille, vaikka olen 

luonut luonnon lasteni elatusta varten? Mikään siitä, mitä olen luonut, ei voi olla teitä vastaan, niin että 

kieltäisin sen; mutta käyttäkää kaikkea maltillisesti. Kun olen käskenyt teitä kääntymään pois irstailusta ja 

materialismista, olen aina viitannut alhaisiin intohimoihin, paheisiin, häpeämättömyyteen tai haitallisten ja 

huonojen asioiden käyttöön. 

37 Tänään, kun annan yksityiskohtaisen selityksen opetuksestani, minun on saatava teidät 

ymmärtämään, että kaikki, mitä teette sielua tai ruumista säätelevien lakien ulkopuolella, on molempien 

vahingoksi. 

38 Omatunto, intuitio ja tieto ovat oppaita, jotka näyttävät sinulle turvallisen tien ja auttavat sinua 

välttämään putoamiset. Nämä valot kuuluvat hengelle, mutta ne on saatava loistamaan. Kun tämä selkeys 

on teissä jokaisessa, huudatte: "Isä, pelastuksen siemenesi iti olemuksessani, ja Sinun Sanasi kukoisti 

vihdoin elämässäni." 

39 Innoitan teitä suurilla ajatuksilla, jotka saavat sydämenne liikkeelle suuriin tekoihin. Mutta totisesti 

sanon teille, että tämä opetus ei rajoitu vain tähän kansaan, koska spiritualismi on maailmanlaajuista. 

Opetus tai ilmestys 

Pyhää Henkeä ei ole tarkoitettu vain yhdelle kansalle, vaan kaikille ihmisille. Kuin raivoava virtaus, joka 

vie kaiken mukanaan, niin tulee olemaan tulva, jonka spiritualistiset ihmisjoukot muodostavat - tulva, jota 

kukaan ei pysty pysäyttämään, koska sen voima on ylitsepääsemätön. Ja jokainen, joka haluaa olla sen 

kulun tiellä, joutuu virran vietäväksi. 

40 Kenellä maan päällä voisi olla valta pysäyttää sielujen kehitys tai Jumalan neuvojen 

toteuttaminen? Ei kukaan. Ainoa olento, jolla on ehdoton valta ja oikeudenmukaisuus, on Isänne, ja Hän 

on määrännyt, että jokainen sielu etenee kohti täydellisyyttä. 

41 Jos ihmiset eivät ole välittäneet jumalallisista laeistani lyhyen aikaa, varmistan, että ääneni kuuluu 

kuin kovaäänisen kellon ääni jopa niille, jotka ovat kuolleet hengelliselle elämälle.  

42 Myös tämän kansan ääni tulee kaikumaan sydämissä kuin kellojen ääni, herättämään ja kutsumaan 

teidät rukoilemaan ja mietiskelemään. Mutta on välttämätöntä, että pukeudutte nöyryyteen ja että 

sydämenne täyttyvät rakkaudesta, jotta tekonne loistavat todellisena esimerkkinä ihmiskunnan 

keskuudessa. 

43 Lakkaa rakastamasta itseäsi, jotta voit alkaa rakastaa muita. Älkää etsikö kunniaa nimellenne, vaan 

huolehtikaa vain siitä, että tekonne ovat puhtaat, niin pääsette kuolemattomuuteen. Totisesti minä sanon 
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teille: se, joka kylvää nöyrästi, jättää katoamattoman jäljen vaelluksestaan maailmaan. Toisaalta se, joka 

tekee työtäni haluten maailman ihailua ja kunniaa, joutuu huomaamaan, että hänen työnsä unohdetaan pian 

eikä hänen nimeään tunneta edes kolmannessa sukupolvessa hänen jälkeensä. 

44 Olen antanut teille kauniin tehtävän, mutta samalla se on vaikea toteuttaa. Mutta siksi se ei ylitä 

voimianne, koska jokaiselle teistä on annettu vain pieni osa toteutettavaksi. 

45 Ihmiskunnan lunastusta ei saa aikaan yksi ihminen, ei edes yksi kansa. Minä olen se, joka annoin 

teille verensä, jonka kautta ilmaisin rakkauteni, ja joka tänä aikana saa ihmiset nousemaan ja etsimään 

Kristuksen opettamaa tietä. 

46 Valvokaa ja rukoilkaa aina, sillä nyt on aika, jolloin pimeät ja hämmentävät voimat päästetään 

valloilleen, jolloin pimeät sotajoukot ympäröivät ja häiritsevät ihmisiä. 

47 Ymmärtäkää täysin, että minun ilmestykseni on tapahtunut teille parantaakseni sielunne, 

vapauttaakseni sen, uudistaakseni sen ja nostaakseni sen valoon; paljastaakseni sille suuren tiedon ja 

selittääkseni sille salaisuudet, joita ihmiset eivät ymmärrä, ja myös paljastaakseni teille sen, mikä on ollut 

teiltä piilossa. 

48 Pitäkää Sanani täynnä olemusta ja ikuista elämää, tuntekaa voimani sisällänne. Älkää olko 

huolissanne: Minä tiedän kaiken, jopa viimeisetkin kärsimyksenne ovat läsnä edessäni. 

49 Oikeuteni huolehtii asioistasi. Kuivaan kyyneleesi, tarjoan sinulle sauvan, johon nojata elämässä, 

ja suutelen sinua otsalle, jotta tuntisit, että Mestarisi on voidellut sinut ja rakastanut sinua. 

50 Älä pelkää pieniä kiviä polulla, opettele kävelemään niiden yli satuttamatta itseäsi, mikä on sama 

kuin: elää ihmiselämän kurjuuden yläpuolella. 

51 Rukoilkaa kansojen puolesta sellaisella uskolla ja myötätunnolla, että lähimmäisenne tuntevat 

vaikutuksenne ja tunnette, kuinka rakkauteni vaippa ympäröi teitä kaikkia. 

52 Joka kerta, kun olen antanut teille aikaa sielunne kehittämiseen, olette saaneet yhä enemmän valoa. 

53 Tämä valo on se, joka valaisee älykkyytesi ja tunteesi. 

54 Jo ennen kuin tulisit maan päälle, tiesin jo elämänpolkusi ja taipumuksesi, ja auttaakseni sinua 

elämänmatkallasi asetin polullesi sydämen, joka valaisi polkua rakkaudellaan sinua kohtaan. Tämä sydän 

oli sekä miehen että naisen sydän. Sen avulla halusin antaa teille apua, jotta teistä tulisi uskon, moraalisen 

voiman ja laupeuden sauva niille, jotka sitä tarvitsevat. 

55 Pelkäätte avata huulenne puhuaksenne avoimesti tulemisestani, ja sisällänne käydään kamppailua 

hyvän tekemisen halun ja sen pelon välillä, että teidät hylätään. Sitten piiloudutte mieluummin lahjoihinne 

ja tehtäviinne, jotka olette saaneet Minulta. Mutta muistakaa, lapset, että jos piilottelette lahjoja, joita teillä 

on, se on yhtä kuin kieltäisitte Minut ja itseltänne kehityksenne. 

56 Uskokaa minua: jos tämä kansa olisi yhdistynyt ja olisi lähtenyt täynnä uskoa ja rohkeutta 

levittämään tätä Hyvää Sanomaa sanoin ja teoin, tieto siitä, että teen itseni tunnetuksi ihmisille, olisi jo 

saavuttanut maailman ääret. 

57 Jos vielä tunnette olonne heikoksi, niin minä sanon teille: Syökää ja juokaa, sillä en halua nähdä 

teidän keskuudessanne nälkää tai janoa. 

58 Tehkää tahtoani, ja palkinto tulee nopeasti, kun tunnette rakkauteni sisällänne, kun odotatte 

tuonpuoleisen rauhaa ovena, joka kutsuu teitä kulkemaan siitä läpi ja katsomaan kasvojani. 

59 Opetan teitä kaikkia kohottamaan sielun rukouksessa. Jotkut osaavat jo virkistää itseään tämän 

armon avulla, toiset eivät ole vielä pystyneet siihen, koska aiemmat vaikutelmat ovat jättäneet syvän jäljen 

heidän mieleensä, koska he eivät ole unohtaneet uskonnollisia tapoja ja perinteitä. Mutta kaikki he ovat 

sitoutuneet rituaaliensa puhdistamiseen, uudistumiseen ja henkiseen kohottamiseen. 

60 Autuaita ovat ne, jotka ovat uskoneet läsnäolooni ihmisälyn kautta, sillä he astuvat lujalla 

askeleella hengestä henkeen tapahtuvan yhteyden aikaan. 

61 Olette lähestyneet Minua saadaksenne lohtua ja lämpöä, jota tarvitsette hengähdystauoksi 

elämäänne, sillä tämä on kuin alasin, joka terästäisi sieluja suurten koettelemusten läpi. Luotat kuitenkin 

kohtaloon, ja tiedät, että selviydyt tästä sulatusuunista puhtaana taisteluun. 

62 Päivä toisensa jälkeen hengellinen rukouksenne tavoittaa minut, ja sen kieltä maallinen luontonne 

ei tunne, koska ne eivät ole huultenne lausumia sanoja eivätkä mielenne muodostamia ajatuksia. Hengen 

rukous on niin syvä, että se on ihmisen kykyjen ja aistien yläpuolella. 
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63 Tuossa rukouksessa henki siirtyy valon ja rauhan alueille, joilla korkeat henget asuvat, ja siellä se 

kyllästyy tuolla olemuksella ja palaa sitten katoavaan ruumiiseensa välittääkseen sille voimaa.  

64 Nyt on se aika, jolloin ihminen vapauttaa sielunsa, jolloin kahleet, jotka ovat pitkään sitoneet sitä, 

murtuvat ja todellinen rauha astuu hänen sydämeensä. 

65 Olkaa valppaina, ettette taistele niitä vastaan, jotka teidän laillanne lähtevät täyttämään 

Jumaluuteni heille uskomia tehtäviä - jotta voitte tunnistaa oikeat profeetat ja väärät profeetat ja vahvistaa 

yhden teot ja tuhota toisen teot. Sillä nyt on aika, jolloin kaikki voimat ovat nousseet taisteluun. Katso, 

miten hyvä taistelee pahaa vastaan, valo pimeyttä vastaan, tieto tietämättömyyttä vastaan, rauha sotaa 

vastaan.  

66 Olette parhaillaan tulossa vastaanottavaisiksi Pyhälle Hengelle ja herättämässä nukkuvaa, jotta hän 

näkisi valon, joka poistaa raja-aitoja ja rajoituksia ja tekee kaikista ihmisistä yhden rakkauden yhdistämän 

perheen. 

67 Haluan, että kaikki opetuslapseni ja "lapsioppilaani" kuulevat Minua viimeisenä päivänä, jotta voin 

ottaa heidät vastaan ihmiskunnan välityksellä. Käteni levittäytyvät, mutta en halua, että se on kuin se 

Toinen kerta ristillä. Haluan syleillä teitä rakkauden syleilyssä, joka päättää tämän jumalallisen Hengen 

ilmentymän ihmisen kautta. 

68 On tullut hetki, jolloin jopa ne, jotka ovat kuolleet sielunelämälle, kuulevat kovaäänisen kellon 

äänen. 

69 Älköön kukaan niistä, jotka olen valinnut tänä aikana, ylimielistykö, koska hän uskoo olevansa 

muita parempi henkisten lahjojensa ansiosta. Sillä te ette voi vielä verrata itseänne Johannekseen - häneen, 

josta sanoin, että vaikka hän oli profeettojen joukossa suurin, hän oli taivasten valtakunnassa pienempi 

kuin pienin. 

70 Elä Isälle rakastamalla Hänen lapsiaan, jotka ovat veljiänne ja sisarianne, ja saavutatte 

kuolemattomuuden. Jos vajoatte itsekkyyteen ja sulkeudutte itserakkauteenne, taaksenne jättämänne 

siemenet tuskin kestävät muistojanne. 

71 Olkaa lempeät ja nöyrät sydämeltänne, niin olette aina täynnä armoani.   

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 257 
1 Olette pysyneet hiljaa, ajatuksenne nousevat Isäänne. 

2 Olkaa tervetulleita, sanoo Mestari teille. Etsitte rauhaa, hiljaisuutta tai lohtua ja olette saavuttaneet 

sen, että kuulette Minua, sillä Minulla on kaikki, mitä tarvitsette. 

3 Jos etsit Jeesuksen sanan merkitystä - totisesti, sanon teille, myös te löydätte sen. 

4 Jeesuksen Sana oli jumalallisen "Sanan" ääni. Jeesus oli Kristuksen ruumiin nimi - ruumiin, joka 

oli kuin temppeli, joka majoitti henkeni ja paljasti totuuden sanoillani. 

5 Mutta jos uskotte Minuun, jos rakastatte Minua ja seuraatte Minua, ei ole tärkeää, minkä nimen 

annatte Minulle niistä monista, joilla Minua voi kutsua. Olennaista on, että tunnette Minut, vaikka en 

vaadi teidän tekevän sitä täysin täydellisellä tavalla. 

6 Onnellinen olkoon se, joka tuntee Minut omassa olemuksessaan siinä määrin kuin hänen henkinen 

vastaanottokykynsä sallii sen. 

7 Joidenkin sydän sykkii voimalla, toiset haluavat kertoa Minulle jotakin eivätkä kykene tarttumaan 

ajatukseen. Toiset taas tuntevat tarvetta itkeä ja antaa silmiensä vuotaa yli, ja jotkut tuntevat pelkoa, koska 

tietävät, että heitä katselee läpitunkeva katse. 

8 Ne, jotka pystyvät valmistautumaan ja tuntemaan läsnäoloni, ovat niitä, jotka todella lähestyvät 

hengellistä pöytää syödäkseen armon leipää. He ovat niitä sieluja, jotka oppitunnilta oppitunnille pääsevät 

jonain päivänä älyllisen ja inhimillisen tason yläpuolelle ja pääsevät Sanani merkitykseen ja löytävät sen 

hengellisen sisällön. 

9 Nämä ovat niitä, jotka omistautuvat laupeuden harjoittamiselle - rauhantekijöitä, koska he ovat 

löytäneet rauhan lähteen ja kärsivät, kun he katselevat niitä, jotka elävät eripuran ja riitojen keskellä, mikä 

on todellista pimeyttä sielulle. He ovat niitä, jotka elävät lohduttaakseen, rohkaistakseen, tuodakseen valoa 

pimeään mieleen, parantaakseen fyysisesti tai emotionaalisesti sairaita. 

10 Vain se, joka tuntee läsnäoloni, joka ymmärtää sielussaan sanani merkityksen ja rakkauden, pystyy 

myöhemmin tuntemaan myötätuntoa kärsiviä kohtaan ja pystyy myös tuntemaan ihmisten tuskan, 

alastomuuden, köyhyyden ja tragediat. 

11 Kun olen kutsunut teidät kaikki pöytääni ja pyytänyt teitä valmistautumaan nauttimaan 

läsnäolostani hengellisesti, sanon, että teidän kaikkien kohtalona on nauttia taivasten kuningaskunnan 

ruoasta, mutta samalla teidän kaikkien tehtävänä on kylvää rakkaudella pellot, joilla kasvoi eripuraa, ja 

täyttää valolla kaikki paikat, joissa piilee pahe, kurjuus ja tietämättömyys. 

12 Tämän oppitunnin antaa teille se, joka tunsi ääretöntä rakkautta teitä kohtaan ja jätti kaiken 

taakseen pelastaakseen teidät pimeydestänne, vaikka hänen täytyi tulla ihmiseksi, elää vainoamista ja 

sallia itsensä pilkan, kunnes kuoli ristillä. 

13 Opetuslapset: Ennen kuin otatte ensimmäisen askeleenne maan päällä, tunnen elämänne, tekonne 

ja ajatuksenne etukäteen. Siksi annan teille kaiken, mitä tarvitsette elämänne matkalla, jonka sitten 

aloitatte. 

14 Sielu aloittaa koettelemusten ajan ruumiinsa avulla. Mutta se on jo valistanut itsensä etukäteen ja 

tehnyt itsensä vahvaksi, jotta se ei jäisi maailman sille esittämien houkutusten vietäväksi. 

15 Joskus hänelle sopii asua ihmisessä, jonka sydämessä on paljon epäkohteliaisuutta, ja silloin hänen 

on vaikea paljastaa valonsa. Tuo sydän on hänen koetinkivenään ja elämänsä koetinkivenä, ja jos hän 

onnistuu alistamaan sen ja vakuuttamaan sen siitä, että ihminen voi löytää rauhan vain silloin, kun ruumis 

ja sielu ovat sopusoinnussa, hän on läpäissyt testinsä ja voi toivoa korkeampaa maailmaa. 

16 Jos sydän on heikko elämän kärsimysten ja onnettomuuksien edessä ja muuttuu pilkkaavaksi, se 

johtuu siitä, että sielu on antanut kärsimyksen valloittaa itsensä, koska se on vajonnut materian tasolle ja 

ottanut omakseen kaikki vastoinkäymiset ja vähäpätöisyydet, joita ei ollut tarkoitettu sille. 

Se, joka tulee ajoissa järkiinsä, rukoilee ja vahvistaa itseään uskossa, pystyy voittamaan, ja tuosta 

koettelemuksesta kokemuksen hedelmät jäävät hänelle, niin että hän ei epäonnistu eikä tule heikoksi. 

Toisaalta se, joka hetkeksi unohtaa olemuksensa ytimen ja tyytyy elämään ja kärsimään maailman 

puolesta, lankeaa, hänet voitetaan materian voiman, ihmiselämän vastoinkäymisten, kiusausten ja 

kurjuuden edessä. 
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17 Voi, jos vain voisitte kuulla vanhempienne suusta viisasta, vahvistavaa ja lohduttavaa opetusta 

ensimmäisistä askelistanne maan päällä - kuinka paljon se auttaisi sielua ohjaamaan mieltä ja sydäntä sen 

kohotessa Jumalaanne. 

18 Suuri hengellinen opetus on välttämätöntä, jotta ihminen voi elää sopusoinnussa omantuntonsa 

äänen kanssa. Sillä vaikka kaikki on jumalallisen rakkauden läpäisemää ja viisaasti luotu ihmisen 

hyödyksi ja onnellisuudeksi, se, mikä ympäröi häntä maailmassa, merkitsee sielulle koettelemusta siitä 

hetkestä lähtien, kun se asuu maailmassa, johon se ei kuulu, ja yhdistyy ruumiiseen, jonka luonne on 

erilainen kuin sen oma. 

19 Tässä näet syyn siihen, miksi sielu unohtaa menneisyytensä. Siitä hetkestä lähtien, kun se 

inkarnoituu juuri syntyneeseen tiedostamattomaan olentoon ja sulautuu siihen, se aloittaa elämän, joka on 

läheisesti sidoksissa kyseiseen kehoon. Hengestä vain kaksi ominaisuutta pysyy läsnä: omatunto ja 

intuitio; mutta persoonallisuus, tehdyt työt ja menneisyys pysyvät jonkin aikaa piilossa. Isä on tarkoittanut 

sen juuri näin. Mitä tapahtuisi sielulle, joka on tullut korkean kodin valosta elämään tämän maailman 

kurjissa oloissa, jos se muistaisi menneisyytensä? Ja mitä turhuutta olisi ihmisten keskuudessa, jos heille 

paljastuisi se suuruus, joka oli heidän sielussaan toisessa elämässä?  

20 Teidän on tiedettävä, että sielu saa perusteellisen valmistelun ennen maanpäällistä inkarnaatiotaan, 

sillä se joutuu pitkän ja joskus kovan koetuksen kohteeksi. Mutta tuon valmistelun ansiosta sitä ei häiritä, 

kun se astuu tähän elämään. Hän sulkee silmänsä menneisyydeltä avatakseen ne uudelle olemassaololle, ja 

näin hän sopeutuu ensimmäisestä hetkestä lähtien maailmaan, johon hän on tullut. Kuinka eri tavalla 

sielunne sopeutuukaan hengellisen elämän kynnyksille heti, kun se on jättänyt ruumiinsa ja maailman. 

Koska sille ei ole annettu todellista valmistautumista kotiinpaluuta varten, se on hämmentynyt, aineellisen 

ruumiin tunteet hallitsevat sitä edelleen, eikä se tiedä, mitä tehdä eikä minne kääntyä. Tämä johtuu siitä, 

että hän ei oppinut, että viimeisellä hetkellä on suljettava silmät myös tältä maailmalta, sillä vasta silloin 

hän voi avata ne uudelleen henkimaailmaan, josta hän oli lähtenyt, jossa kaikki hänen menneisyytensä 

odottaa häntä yhdistettäväksi uuteen kokemukseensa, ja kaikki hänen entiset ansionsa lisätään uuteen. 

21 Paksu verho ympäröi hänen mielensä, kun hän saa valon takaisin; kaiken sen, minkä hän jätti 

taakseen, itsepäinen vaikutus estää häntä tuntemasta henkensä värähtelyä; mutta kun hänen varjonsa 

liukenevat yhdistyäkseen hänen todelliseen olemuksensa ytimeen - kuinka paljon ahdistusta, kuinka paljon 

tuskaa. 

22 Onko ketään, joka tämän viestin kuultuaan tai luettuaan hylkää sen hyödyttömänä tai vääränä 

opetuksena? Sanon teille, että vain se, joka on äärimmäisen materialismin tai sokean oppimattomuuden 

vaiheessa, voi torjua tämän valon ilman, että se koskettaisi syvästi hänen sieluaan.  

23 Tänä aikana en paljasta ihmiselle hänen sielunsa menneisyyttä, mutta vakuutan hänelle kuitenkin, 

että hänen sielunsa on elänyt ennenkin, että se on tullut suorittamaan korkeaa tehtävää maan päällä ja että 

sen on palattava kotiinsa - ei vain virheettömästi, ei edes samassa valossa, jonka se toi mukanaan, vaan 

vielä suuremmassa valossa. 

24 Maan päällä asuvat sielut: tuntekaa Läsnäoloni, katsokaa jumalallista valoa, joka virtaa päällenne. 

Isälläsi on monia keinoja saada säteensä ja inspiraationsa tavoittamaan sinut. Mutta sen lisäksi lähetän 

teille tämän Sanan, jonka olen tehnyt tunnetuksi ihmisen älyllisten elinten kautta, jotta se saavuttaisi teidät 

ja jotta voisitte pohtia sitä. Se on elämän mannaa autiomaassasi, armon kastetta olemassaolosi karuudessa, 

balsamia tuskassasi ja ääretöntä valoa pimeydessäsi. 

25 Se liikuttaa teitä, te kuuntelijoiden ja ilmentymäni todistajien joukot. Valmistautukaa antamaan 

jumalallisten viestieni tavoittaa koko ihmiskunta. 

26 Ääretön armoni on valmis ottamaan teidät kaikki vastaan - sekä sen, joka tulee väsyneenä ja itkien, 

että sen, joka tulee ilman todellista uskoa kuuntelemaan Minua, samoin kuin sen, joka tulee innokkaana 

hyvänä opetuslapsena tarjoamaan Minulle tehtävänsä täyttämisen hedelmän. 

27 Olen Isä, joka etsii sieluanne täyttääkseen sen valolla, koska elätte epävarmuuden ja 

hämmennyksen aikaa. 

28 Tuon ihmiskunnalle opetuksen, joka johdattaa heidät toteuttamaan todellisen laupeuden, 

hengellisen hyödyn ja kohotuksen tekoja, joiden avulla tulevat sukupolvet muistavat ihmiset, siunaavat 

heitä ja näyttävät heille esimerkkiä. Ainoastaan totuuden sisältävien teosten jälki on katoamaton 
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maailmassa. Sillä lähestyy tuomion hetki, jolloin kaikki teot, jotka eivät perustu totuuden perustalle, 

tuhoutuvat, eikä niistä jätetä kiveäkään toisen päälle. 

29 Teille, opetuslapset, sanon, että jos haluatte jättää siemenen lähimmäistenne sydämeen, sen tulisi 

koostua teoistanne ja esimerkeistänne - teoista, joissa ei ole turhuutta. Olkaa aina tietoisia siitä, että teidän 

on oltava nöyriä palvelijoita ja tottelevaisia Kristuksen opetuslapsia, jonka teot on kirjoitettu henkeenne, 

jotta ette tee polkua mutkikkaaksi tai eksy siltä. 

30 Siellä esimerkilliset työni ovat läsnä, ikuisia ja lähtemättömiä, monista myrskyistä ja 

hurrikaaneista huolimatta. 

31 Ihmiset, tajuatteko, että sanani on pelastanut teidät inhimillisiltä vaikeuksilta tänä aikana? Tietäkää 

sitten, että teidän on tehtävä samoin lähimmäisillenne. Sydämenne sanoo Minulle: "Herra, olet antanut 

meille lahjoja ja armoja - miten voisimme tehdä saman lähimmäisillemme?" "Herra, olet antanut meille 

lahjoja ja armoja." Vastaan teille tähän: Vaikka ette voikaan antaa hengellisiä lahjoja ettekä armoja, voitte 

saada lähimmäisenne, kun he kuulevat opetukseni huuliltanne, tuntemaan, että heidän lahjansa ja kykynsä 

heräävät, ja että oppimalla kommunikoimaan Isänsä kanssa he saavat inspiraation kautta tehtävän, joka 

heidän on suoritettava. Eikö tehtäväsi tunnu sinusta nyt tarpeeksi suurelta ja ansiokkaalta? 

32 Minun on sanottava teille, opetuslapset: Jos välitätte siitä, että teoillanne on arvoa Minun edessäni, 

teidän ei pidä vaatia mitään lähimmäisiltänne niiden vuoksi. 

33 Kolmannen aikakauden Jumalallinen Manna on laskeutunut tämän kansan päälle - kuinka voitte 

muuttua valon lapsista pimeyden, saastaisuuden ja tottelemattomuuden lapsiksi? Miten teistä, jotka olette 

nimitetty minun ilmoitusteni vartijoiksi, voi tulla maan päällä kurjia olentoja? 

34 Valvokaa ja rukoilkaa, sanon teille koko ajan, ettette lankea kiusaukseen, ettette kätke lahjojaan 

keneltäkään, joko pelosta tai itsekkyydestä, koska ymmärrätte, että teillä on matkakassassassanne monia 

lahjoja, jotka eivät kuulu teille. Sillä olen antanut ne teille, jotta voitte sijoittaa ne lähimmäisiinne. 

Tietäkää, että vaikka teillä olisi kuinka paljon, jos ette anna mitään pois, on kuin teillä ei olisi mitään. 

Siksi olen usein kutsunut teidät tilille, koska vaikka olette saaneet minulta niin paljon, tulette tänne ja 

näytätte minulle kätenne tyhjinä, koska ne eivät ole antaneet mitään, koska ne eivät ole kylväneet 

rakkauden sanaani. 

35 Totisesti minä sanon teille: Jos tarvitsette kannustusta tehtävänne täyttämiseen, tehkää todellisia 

hyväntekeväisyystekoja. Sillä opetukseni harjoittamisesta löydätte kannustimen ja palkkion. 

36 Ne, jotka odottavat minulta armoa eivätkä käytä sitä, vaikka he voisivat tehdä sen omalla tavallaan, 

eivät ole olleet armollisia lähimmäisilleen eivätkä itselleen. He ovat niitä, jotka ovat antaneet sydämensä 

kylmetä, jotka ovat sammuttaneet lamppunsa - he muistuttavat heikkoja pikkulintuja, jotka ovat pudonneet 

pesästään, tai kuihtuneita lehtiä, jotka putoavat puista syksyllä ja joita tuulet vain puhaltavat 

päämäärättömästi. 

37 Ehkä teillä on vikaa ilmentymässäni sen vuoksi, että annan sen teille syntisten luotujen kautta? He 

eivät todellakaan ole puhtaita olentoja. Mutta kertokaa minulle, jos sanani näiden ihmishuulten kautta 

eivät ole löytäneet vastakaikua sydämessänne tai jos niiden makeus ei ole joskus poistanut katkeruutta, 

jota kannoitte sydämessänne. 

38 Miehet, muistakaa, että tulitte tänne haavoittunut sydän, häiriintynyt mieli ja repaleinen sielu, ja 

että kuultuanne Minut te nousitte ylös vahvistuneina. Kuka oli koskaan tehnyt sinulle näin? 

39 Te naiset, te tulitte silmät ja sydämet, jotka olivat väsyneet itkemiseen. Mutta kun luulit, että 

kyyneleesi loppuivat, kuulit sanani, ja poskesi tulvivat jälleen kyynelistä. Mutta nyt ne olivat toivon ja 

tunteen kyyneleitä. Kuka oli saavuttanut sydämenne pohjan ennen kuin kuulitte ääneni? 

40 Tämä opetus on osoittanut teille, ettei se ole tyhjä sana, vaan että se on täynnä jumalallista 

olemusta. Siksi se on muodoltaan yksinkertainen, koska sen syvällisyys ja merkitys perustuvat sen 

toteamukseen. 

41 Aivan kuten olen tullut lohduttamaan teitä ahdistuksissanne, olen tullut myös antamaan valoa 

sielullenne. Sillä kaikki pimeät voimat ovat päästetty valloilleen ja kuiluissaan, ja on välttämätöntä, että 

osaatte puolustautua. 

42 Sytytä lamppusi uudestaan, herätä sydämessäsi rakkaus, paneudu ikuiseen elämään ja armahda 

sieluasi. Vain näin voit tuntea myötätuntoa lähimmäistäsi kohtaan ja omistaa osan elämästäsi rakkauden 

harjoittamiselle. 
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43 Vartioi "aarrettasi", jaa se muiden kanssa ja käytä aina hyväksi kaikkea, mitä se sisältää. Silloin 

teissä nousee voima, terveys ja valo, jollaista ette ole koskaan ennen kokeneet. Tämä voima, valo ja 

terveys tulevat sielusta ja heijastuvat kehoon. 

44 Ihmiset, ette ole enää vaeltaja, joka etsii valoa sattumanvaraisesti. Olet jo löytänyt sen. 

45 Tämä Sana on tehnyt ihmeen, herättänyt teidät henkiin, se on ollut voima, joka on nostanut teidät 

ylös ja parantanut teidät. Kuka voisi vakuuttaa teille, että se ei ole Jumalasta, vaikka olette kokeneet 

olemuksessanne muutoksen, jonka voi katsoa johtuvan vain minun voimastani? 

46 Teillä on nyt kaunis tilaisuus parantaa elämäänne, olla hyödyksi ja luoda sielullenne arvokas koti 

henkimaailmassa. Kuka voisi viedä sinulta tämän tilaisuuden? - Ei kukaan, paitsi jos unohdat valvoa ja 

rukoilla ja huolimattomuutesi saattaa sinut kiusaukseen. 

47 Jos haluatte pysyä rauhassa, kun opetuksissani ilmoitetut suuret tapahtumat tapahtuvat, pysykää 

uskollisina päätöksillenne. 

48 Elätte nähdäksenne ajan, jolloin suurten kirkkojen edustajat tuntevat jumalallisen läsnäolon ja 

tunnustavat uuden aikakauden tulon. 

49 Näette heidän neuvottelevan keskenään, kyseenalaistavan toisiaan ja tekevän ehdotuksia, vaikka 

heidän turhamaisuutensa saa heidät hetkeksi uskomaan, että he ovat toisiaan parempia. 

50 Tämä kamppailun aika tulee olemaan sielullenne unohtumaton, koska siinä se onnistui voittamaan 

materialismin ja vahvistamaan uskoaan, rakkauttaan ja kaipaustaan nousta Jumalan luo henkistymisen 

tiellä. 

51 Spiritualistin mieli ja sydän pääsevät osallisiksi olemuksensa korkeamman osan ilosta, ja niin 

kauan kuin niissä on elämää, ne tekevät yhteistyötä sielun kanssa sen korkean tehtävän suorittamisessa. 

Mutta kun heidän on aika levätä maan povessa, he tekevät sen rauhassa ja tyytyväisinä siitä, että he ovat 

työskennelleet Herran työn parissa, ja tuon ihmisen viimeiset ajatukset sekä viimeiset sydämenlyönnit 

painuvat lähtemättömästi sen sieluun, joka asui nöyrässä, jalossa, jumalallisia käskyjä kuuliaisessa 

ruumiillisessa kuoressa. 

52 Ymmärtäkää, miksi käsken teitä tekemään ruumiistanne sauvan, sielun tuen täällä maan päällä, 

jolloin sain teidät ymmärtämään, että teidän on riistettävä lihalta se valtikka ja voima, jolla se on yrittänyt 

alistaa sielun, joka omantunnon ohjaamana on ihmisen elämän ainoa kontrolli ja ainoa valo. 

53 Olen puhunut teille ymmärryskykynne mukaan, koska en halua, ettette ymmärrä minkään sanani 

merkitystä, ja kerron teille myös tämän, että kunkin ryhmän, väkijoukon tai kokoontumisen 

valmistautumisen mukaan määräytyy myös se muoto, jossa teen itseni tunnetuksi. 

54 Jokaisella sielulla on suuri velvollisuus Isäänsä kohtaan. Koska rakastan teitä, olen tarjonnut teille 

tämän uuden tilaisuuden maan päällä, jotta voitte puolustautua edessäni, tehdä hengellisen hyvityksen ja 

puhdistautua, jotta voitte siirtyä seuraavaan kotiin. 

55 Oi siunattu kolmas kerta! Te tuotte "Liitonarkissanne" kaiken sen, mitä maailma tarvitsee 

pelastaakseen itsensä orjuudestaan. Autuaita ovat ne, jotka käyttävät sinun valoasi, sillä he pelastuvat. 

56 Olen opastanut teitä koko sielunne kehitysmatkan ajan, koetellut teitä ja valmistanut teitä tämän 

ajan ilmestystä varten. Ihmiset eivät ole ne, jotka muokkaavat uutta Israelin kansaa, vaan minä olen se, 

joka muokkaan sitä, puhdistan sen, nostan sen ylös ja lähetän sen ihmiskunnan keskuuteen täyttämään 

tehtävänsä, kun tämä kansa kasvaa ja murtaa esteet, jotta se voi edetä. Tein saman Israelin kanssa, kun 

vein heidät pois Egyptistä ja johdatin heidät meren yli ja erämaan läpi. 

57 Tämän kansan tehtävänä on herättää ihmiskunta henkisesti. Mutta kun se on täyttänyt tehtävänsä ja 

ihmiset ovat tietoisia ajasta, jossa he elävät, näette heidän sydämistään nousevan valonhalun ja heidän 

sieluistaan nousevan ylösnousemuksen ihanteen, joka ravistelee ihmiselämää juuriaan myöten ja muuttaa 

maailmaa. 

58 Silloin omaatuntoa kuunnellaan ja sitä totellaan, Hengen kutsumia ymmärretään, hengellisiä 

kaipauksia ja oikeuksia otetaan huomioon ja kunnioitetaan, ja kaikkialla loistaa halu tuntea Jumala, tuntea 

Hänet, lähestyä Häntä ja nähdä Hänen totuutensa. 

59 Kaikki tämä tulee esiin ihmisissä, kun nälkä ja jano ovat saattaneet heidät vastustuskykynsä 

äärirajoille, kun heidän ylpeytensä murtuu ja he katuen tunnustavat syyllisyytensä Herransa edessä, kun he 

laskeutuvat valtaistuimiltaan ja loistopaikoiltaan, joista he ovat yrittäneet kieltää Minut, joista he ovat 

tuominneet ja kieltäneet Minut. Tämä tapahtuu, jotta he voivat katua virheitään, kääntää katseensa Minuun 
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ja puhua Minulle kuin lapset Isälle, joka on odottanut heitä vuosisatojen ajan vuodattaakseen heille 

rakkauttaan. 

60 Kuinka alas ihminen vajosikaan materialismissaan, kunnes hän lopulta kielsi Hänet, joka loi 

kaiken! Miten ihmismieli voi pimentyä niin paljon? Kuinka tieteenne voisi kieltää Minut ja huonontaa 

elämää ja luontoa niin kuin se on tehnyt? 

61 Jokaisessa teoksessa, jonka tieteenne löytää, läsnäoloni on läsnä, jokaisessa teoksessa lakini 

paljastuu ja ääneni kuuluu. Miten on mahdollista, että nämä ihmiset eivät tunne, näe eivätkä kuule? Onko 

edistyksen ja sivistyksen osoitus se, että kieltää olemassaoloni, rakkauteni ja oikeuteni? 

62 Silloin ette ole yhtään edistyneempiä kuin ne alkukantaiset ihmiset, jotka osasivat havaita 

jokaisessa luonnonvoimassa ja jokaisessa luonnonihmeessä jumalallisen, korkeamman, viisaamman, 

oikeudenmukaisen ja voimakkaan olennon toiminnan, jolle he omistivat kaiken hyvän, kaiken olemassa 

olevan, ja siksi he palvoivat sitä. 

63 Älykkyyttä lisäämällä he yrittivät ymmärtää, mitä heidän fyysiset aistinsa havaitsivat. Millaista 

täydellistä palvontaa he voisivat jo tarjota Minulle? Millainen täydellinen ymmärrys heillä voisi olla 

totuudesta? Siitä huolimatta Minä hyväksyin heidän ihmetyksensä, uskonsa ja palvontansa ensimmäisenä 

hedelmänä laajalla pellolla, jota Henkeni oli hoidettava kautta aikojen. 

64 Kuinka monta opetusta olenkaan antanut ihmiskunnalle siitä lähtien tähän päivään asti! Ja kuinka 

monta ilmestystä rakkauteni onkaan antanut sille! Kuitenkin, vaikka näiden ihmisten olisi pitänyt 

saavuttaa ymmärryksen huippu ja heidän Jumalanpalvontansa olisi pitänyt olla täydellistä, heidän itsekäs, 

ylpeä ja epäinhimillinen tieteensä on noussut kieltämään Minut, ja olemassa olevat uskonnolliset yhteisöt 

elävät rutiinien ja perinteiden uneliaisuudessa. 

65 Annoin teille vapaan tahdon lahjan ja olen kunnioittanut tätä siunattua vapautta, joka on myönnetty 

lapsilleni. Mutta asetin myös olemukseenne Hengen jumalallisen valon, jotta sen ohjaamana ohjaisitte 

kykynne oikeille poluille. Mutta minä sanon teille: Sielun ja ruumiin välisessä taistelussa sielu on kärsinyt 

tappion, tuskallisen lankeemuksen, joka on vähitellen etäännyttänyt sitä yhä enemmän Totuuden 

Lähteestä, joka olen Minä. 

66 Hänen tappionsa ei ole lopullinen, vaan väliaikainen, sillä hän nousee kuilunsa syvyyksistä, kun 

hän ei enää kestä nälkäänsä, janoaan, alastomuuttaan ja pimeyttään. Kipu on hänen pelastuksensa, ja 

sitten, kun hän kuulee henkensä äänen, hän nousee vahvana ja säteilevänä, kiihkeänä ja innostuneena ja 

käyttää kykyjään uudestaan. Ette kuitenkaan enää vapaudella käyttää niitä hyvään tai pahaan, vaan 

omistautumalla yksinomaan jumalallisten lakien täyttämiseen, mikä on paras palvelus, jonka voitte tarjota 

Hengelleni. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 258 
1 te, oi kansa, osoitatte pelkäävänne minua, koska minun vanhurskauteni ääni saa teidät vapisemaan; 

mutta minä pyydän teiltä: Pelkäätkö Minun oikeudenmukaisuuttani vai vääryyttä? Jos se on minun 

vanhurskauteni, tietäkää, että teidän on suostuttava vastaanottamaan jumalallinen tuomio teoistanne. Jos se 

on vääryys, olette väärässä, sillä en voisi tehdä sellaista vääryyttä. 

2 Teidän tuomarinne on kaikkein armottomin mutta samalla kaikkein rakastavin, kärsivällisin ja 

ymmärtäväisin Isä - tuomari, joka sen sijaan, että hän ilmoittaisi rikkomuksistanne tai pettäisi teidät 

läheisillenne, kutsuu teidät yksi kerrallaan, puhuu sydämellenne, koettelee teitä tarpeen mukaan ja antaa 

teille uuden tilaisuuden joko saattaa työ loppuun tai hyvittää virheenne. 

3 Jos Isän suurin rakkaus ei olisi läsnä jumalallisessa oikeudessa, jos hänen oikeudellaan ei olisi tätä 

alkuperää, tätä ihmiskuntaa ei olisi enää olemassa, sen synti ja sen jatkuvat rikkomukset olisivat 

uuvuttaneet jumalallisen kärsivällisyyden; mutta näin ei ole tapahtunut. Ihmiskunta jatkaa elämäänsä, 

sielut inkarnoituvat edelleen, ja joka käänteessä, jokaisessa inhimillisessä työssä ilmenee minun 

oikeudenmukaisuuteni, joka on rakkautta ja ääretöntä armoa. 

4 Jotta ihmiset ymmärtäisivät sen aiheen, josta puhun teille, heidän pitäisi uppoutua opetukseni 

merkitykseen, ja tähän asti he ovat olleet huolissaan maallisista asioistaan ja tavoitteistaan. Mutta nyt tulee 

hetki, jolloin he jättävät hetkeksi taakseen sen, mikä heitä niin paljon työllistää ja orjuuttaa, ja nostavat 

katseensa taivaanrannalle ja kysyvät Minulta sisäisesti: "Jumalani, mitä maailmassa tapahtuu? Mitä 

elämästämme on tullut ja mitä olemme tehneet sillä, mistä emme ole tietoisia?" Tämä on se valaistumisen 

hetki, jonka monet nyt kokevat. 

5 Muut tulevat yllättymään sanasta, jonka olen antanut teille tänä aikana ja joka saavuttaa 

lähettiläideni, todistajieni ja opetuslasteni sydämen, jotka olette te. 

6 Ihmiset yrittävät kieltää totuuden ilmoitukseltani, mutta tosiasiat, todisteet ja tapahtumat puhuvat 

ja todistavat tästä totuudesta, joka tulee kansani huulilta "kolmannen aikakauden" suurena viestinä. Ja 

myös kirjoitusten kautta opetukseni leviää koko maailmaan, koska tämä on sallittu keino, jonka annoin 

sanansaattajilleni varhaisimmista ajoista lähtien. Haluan vain, että valvotte totuuttani ja välitätte sen 

sydämille puhtaimmalla ja yksinkertaisimmalla tavalla. 

7 Opetuslapset, katsokaa, kuinka Mestari, joka pian saattaa sanansa loppuun, antaa teille jokaisessa 

opetuksessa oppitunnin hengellisestä valmistautumisesta taisteluanne varten. 

8 Tulette parveilemaan saadaksenne opetukseni sen jälkeen, kun olette kulkeneet läpi valtavan, 

muuttuvien kohtaloiden aavikon. Syy tähän on se, että sielunne on tuntenut, että paluutani varten 

ilmoitettu aika on tullut, että se on kuullut jumalallisen äänen kutsuvan sitä. 

9 Sairaiden, nälkäisten, janoisten ja väsyneiden joukot, jotka tulevat Luojansa luo toivon valon 

innoittamina ja rakkauden leipää, elämän mannaa, kaipaamaan. 

10 Olkaa kaikki tervetulleita! Levätkää rauhani varjossa, syökää ja juokaa ja ravittakaa itsenne 

sairauksistanne. 

11 Jos jatkat tämän sanan kuuntelemista sinnikkäästi, jos ryhdyt sinnikkäästi taistelemaan elämässä, 

tunnet taakkasi kevenevän, koska sinusta on tullut vahva uskossa ja tiedossa. 

12 Ne, jotka etsivät Minulta vain maailman tavaroita tai aarteita eivätkä tunnusta hengellisten lahjojen 

olemassaoloa, kokevat pettymyksen, ja kun he poikkeavat polulta, jolle heidät on kutsuttu, he huomaavat 

kätensä tyhjiksi ja sydämensä autioiksi. He ovat sieluja, jotka yhä rakastavat epäpuhtautta, ja Minun on 

annettava heille toinen aika, jotta he voivat kehittyä, saada kokemusta ja, kun he palaavat polulleni, olla 

valmiimpia ottamaan Minut vastaan. 

13 Hengellisyyden kanssa tulleelle läsnäoloni tämän sanan välityksellä on todellinen valon juhla, 

jossa rakkautta, oikeudenmukaisuutta, viisautta ja rauhaa janoavan ihmisen halulle tarjotaan hengellisen 

valtakunnan parhaita ruokia. Nämä eivät voi poiketa polultani, ja he osaavat ottaa vastaan maailman 

tavarat sen päälle. 

14 Työni on olennainen osa heidän elämäänsä, ja materiaali on lisä, jonka avulla he voivat pysyä 

hengissä ja täyttää heille uskotun tehtävän. 

15 Voi, jospa te kaikki ymmärtäisitte, että tämän Sanan aurinko kätkeytyy pian - kiirehtisitte 

säilyttämään jotakin sen arvosta ja valosta sydämissänne. Mutta olette liian hitaita ymmärtämään, olette 
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liian vastustuskykyisiä avaamaan näkijyyden lahjaa, jotta voisitte jo nyt nähdä Uuden Aikakauden 

läheisyyden. 

16 Läsnäoloni keskuudessanne siinä muodossa, jossa olen ollut kanssanne, on varmasti lyhyt, ja on 

välttämätöntä, että elätte nykyisyyttä ja tulevaisuutta unohtaen monet menneisyytenne tavat, uskomukset, 

ajatukset ja toimintatavat, jotka ovat osa sitä valtavaa taakkaa, jonka kannoitte mukananne tullessanne 

kuulemaan Sanaani ensimmäistä kertaa. 

17 Olen sielujen Pelastaja, olen uskosi ja elämäsi puolustaja. En voisi jättää teitä syöksymässä 

kuiluihin tai eksymässä aavikoille antamatta teidän kuulla lohduttavaa ääntäni, antamatta teidän nähdä 

todellista valoa, joka kumpuaa Hengestäni. 

18 Tyydyttekö vain siihen, että kuulette Minun antavan rauhan sydämeenne, valmistautumatta 

kylvämään Työtäni lähimmäistenne sydämiin tai olemaan opetuslapsiani? 

19 Jos haluatte miellyttää Minua olemalla hyödyksi lähimmäisellenne, antakaa heidän jakaa ja 

hyödyntää niitä jumalallisia opetuksia, joita annan teille joka kerta, kun välitän itseni, jotta voitte puhua 

Minusta, laistani ja opistani, eivätkä ne yllätä teitä, jotka ovat valmiita taistelemaan jokaista uutta valoa 

vastaan, joka ilmestyy, vaikka tuo valo olisikin absoluuttisen totuuden, kaikkien aikojen viisauden valo. 

20 Ymmärtäkää, etten kutsunut teitä vain lohduttamaan teitä ahdistuksissanne, vaan myös opettamaan 

teitä tuntemaan kanssaihmistenne tuskaa ja lohduttamaan heitä heidän kärsimyksissään. 

21 Jos haluatte tietää, mitä teidän pitäisi tehdä ihmisten keskuudessa, riittää, että ajattelette, mitä olen 

tehnyt teidän keskuudessanne siitä päivästä lähtien, kun kuulitte ensimmäisen kerran Sanani. 

22 Annoin teille anteeksi, otin teidät vastaan äärettömällä armolla ja rakkaudella, annoin teidän levätä 

päivänne rasituksista. En pysähtynyt miettimään sosiaalista asemaanne, - 

En tuominnut luokkaanne tai kastianne. Minä puhdistin syntisi spitaalin ja paransin sairautesi. Olin 

ymmärtäväinen, anteeksiantava ja hyväntahtoinen arvioidessani puutteitasi. Palautin teidät takaisin 

todelliseen elämään antamalla teille rakkauden opin, jonka avulla voitte pelastaa itsenne pelastamalla 

lähimmäisenne. 

23 Näissä teoissani, jotka olen tehnyt jokaisen teistä hyväksi, voitte löytää parhaan esimerkin, jota 

voitte käyttää niiden keskuudessa, jotka ovat hädässä, sekä ruumiillisesti että sielullisesti, ja jotka tulevat 

joukoittain luoksenne. 

24 Kun puhun näille ihmisille täällä, puhun ihmiskunnalle. Teidän tehtävänne huomenna on puhutella 

ihmisten sydämiä ja välittää heille veljellisesti Sanani, joka saattaa lunastustyön päätökseen.  

25 Tänään tunnette, että kipu on vaivannut teitä, ja joskus ette ymmärrä, että puhdistatte itsenne tämän 

maljan avulla. Kuinka voitte puhua Minusta, kun olette tahriintuneet? Miten se rakkaus, joka ilmenee 

laupeuden ja inhimillisyyden tunteina, voisi virrata sydämestäsi, jos se olisi täynnä itsekkyyttä? 

26 Jumalan lasten epätäydellisyydet ovat aiheuttaneet kipua - kipua, josta on tullut opettaja, joka 

työstää sydämiänne ja näyttää teille tien, jonka olette eksyneet. Rakkauteni asettuu sydämeesi poistaakseni 

siitä kaiken pahan, koska haluan nähdä sinut vahvana, terveenä ja puhtaana. 

27 Kuunnelkaa tätä ääntä, joka kaikuu keskuudessanne tässä muodossa, älkää väsykö kuulemaan sitä. 

Olen pidentänyt ilmestymistäni tarkoituksenani tasoittaa sydämenne karheudet ja jättää teidät uskossa 

lujiksi, kun en enää ilmestyisi vuoden 1950 jälkeen. 

28 Ihmiset ovat omistautuneet tieteelleen, heidän sydämensä ja mielensä ovat täysin uppoutuneet 

elämään, jota he elävät maan päällä. Siksi valitsin ihmisten joukosta nämä, joiden kautta puhun, 

yksinkertaisesti ja ilman tiedettä. Kosketin näitä sydämiä, ja sitten läpäisin heidän mielensä valollani 

tuodakseni tämän rakkauden viestin kansalleni. 

29 Tämä valo on valaissut elämänne polun, ja siksi olette antaneet itsenne Minulle. Lähtöni jälkeen 

jätän teidät ihmiskunnan keskuuteen todistamaan totuudestani, ja opetuslasten keskuuteen ilmestyy 

mestareita, jotka julistavat henkisen rakkauden oppia teoillaan. 

30 Taivaan valtakunnan ilot ovat kaikille. Täällä maan päällä saatte hieman tuota rauhaa ja vilauksen 

iankaikkisesta elämästä. Olkaa hyväntahtoisia maan päällä, niin teiltä ei tule puuttumaan minun rauhaani. 

31 Olette nähneet elämän kirjan monien sivujen kulkevan ohi sen jälkeen, kun annoin teille sanani. 

Jokainen niistä on ollut täydellinen opetus. Joskus Isän rakkaus on puhutellut teitä, toisinaan Mestari on 

asettanut teidät tuolinsa eteen, ja toisinaan Tuomari on herättänyt teidät. 
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32 Olette kaikki saaneet sanani, joten olette kaikki saaneet ohjeita ja tehtäviä hengessä 

noudatettavaksenne. Jotkut ovat jo aloittaneet, toiset odottavat vielä aikaa lähteä liikkeelle, toiset taas ovat 

valmistelemassa. Teidän joukossanne ei ole ketään, joka ei olisi saanut kykyjä avautua. Mutta vaikka 

jotkut ovat jo alkaneet avautua, koska ilmentän itseäni vielä tässä muodossa, toiset aloittavat sielunsa 

avautumisen vasta ilmentymiseni jälkeen. Nouskaa kuitenkin näinä aikoina kaikki ylös yhtenäisenä 

henkenä. 

33 Teillä on lahjoja, joiden avulla voitte tutkia Sanaani, vastaanottaa innoituksiani ja näkyjä, jotka 

ilmoittavat teille, mitä on tulossa. 

34 Ne, jotka ovat tänään pysähtyneet - ne, jotka ovat saaneet lahjoja vastaanottaa Jumalallinen säteeni 

tai joiden pitäisi antaa Henkisen maailman ilmentyä heidän kauttaan, ja jotka eivät ole täyttäneet 

tehtäväänsä, ryhtyvät täyttämään sitä myöhemmin, vaikka kerron heille jo nyt, että lähetysmuodon on 

muututtava, jotta he eivät aiheuta hämmennystä ihmiskunnalle. 

35 Tulee päivä, jolloin olette hajallaan ympäri maailmaa - yksi yhdessä maassa, toinen toisissa 

maissa, ja silti te kaikki tunnette, että teitä yhdistää henkinen harmonia, jonka olen tuonut teille. 

36 Valmistan teitä rakastamaan toisianne ja olemaan tämän siteen kautta vahvoja ja voittamattomia. 

Tästä syystä olen ollut rakastava ja kärsivällinen Mestari, joka esimerkillään näyttää opetuslapsille tietä. 

Vartioi askeleitasi, tekojasi ja jopa sanojasi ja ajatuksiasi. Ihminen ei ole se, joka tuomitsee 

puutteellisuutenne, vaan Mestari on aina se, joka korjaa teitä omantuntonne kautta. 

37 Minun tahtoni oli tehdä itseni tunnetuksi syntisten ihmisten kautta antaakseni teille todisteita 

voimastani ja rakkaudestani. Lähestykää nyt Hengen avulla Isäänne todistaaksenne Hänelle, että tekin 

rakastatte Häntä. Pyrkikää tähän päämäärään, saavuttakaa tuo ylevä vuoropuhelu hengestä henkeen, 

tyytymättä ensimmäisiin hedelmiin, joita niitätte, vaan vasta sitten, kun olette saavuttaneet täydellisyyden. 

Silloin jokaisella ihmisellä on sisällään jumalallinen opas, joka johdattaa häntä ikuisesti niitä polkuja 

pitkin, jotka on tarkoitettu niille, jotka osaavat kehittyä ylöspäin halussaan rakastaa Luojaansa. 

38 Valoni, josta on tullut sana, elämä, koettelemukset - kaikkien tarkoituksena on vapauttaa teidät 

materialismista. Huomenna jopa ihmistieteellä on hengellisyyttä, ylevyyttä ja jaloja tavoitteita, ja se osaa 

puhua siitä, mikä on ollut siltä piilossa vain näennäisesti ja mitä se ei ole onnistunut löytämään 

todellisuudessa. Äly ei nimittäin ole se, joka tunkeutuu salaisuuteen, vaan sielu, ja tämä tapahtuu vasta, 

kun se on saavuttanut puhtauden. 

Mutta älkää olko huolissanne, ihmiset, siitä, että koska käännytte henkeen ja siihen kuuluviin asioihin, 

ihmiselämä ja maalliset velvollisuutenne laiminlyödään ja että terveytenne ja ruumiinne kärsivät 

seurauksista, joita ette vielä tänään aavista. Sillä kun tämän päivän ihmisten sielu nousee siitä saastasta, 

jossa se elää nykyään, se tuntee ruumiissaan uutta voimaa ja ennennäkemätöntä valoa, joka johdattaa 

ihmiset luomaan elämän, jossa on runsaasti hyvinvointia, hyvinvointia ja terveyttä. 

39 Miksi ihmiset ovat pyrkineet lähestymään sieluaan lakkaamatta ohimenevillä ja joskus 

merkityksettömillä palvonnan teoilla? Teidän ei pidä pettää sielua tai sydäntä riiteillä, joilla ei ole ikuisen 

elämän olemusta tai sisältöä. 

40 On välttämätöntä, että tämä valo saavuttaa pian ihmisten sydämet. Sillä ei ole merkitystä, että se 

on alun perin riitojen tai kamppailujen syy. Valo ja pimeys, totuus ja valhe, hyvä ja paha ovat aina olleet 

vastakkain. Aivan kuten yön varjot häipyvät päivän valossa, niin ihmisten pahuus väistyy rakkauden 

viestini edessä. 

41 Tuona "toisena aikakautena" vain muutamat sydämet uskoivat minun tulooni ihmisolennoksi. 

Myöhemmin ihmiskunta kuitenkin määritteli Vapahtajan syntymän uuden aikakauden alkamiseksi. 

Samoin tänä aikana, kun minun ilmestymiseni teille alkaa, toisin sanoen minun tulemiseni Pyhänä 

Henkenä, vahvistetaan huomenna toisen aikakauden alkuna. 

42 Kuunnelkaa, mitä Kristus, jumalallisen rakkauden ruumiillistuma, kertoo teille. 

43 Rauha hyväntahtoisille ihmisille, niille, jotka rakastavat totuutta ja kylvävät rakkauden siemeniä. 

44 Minä olen 'Sana', joka etsii ihmisiä, koska he eivät ole voineet tavoittaa Minua. Se on minun 

totuuteni, jonka minä paljastan heille, sillä totuus on se valtakunta, johon te kaikki pääsette sisään minun 

tahtoni mukaan. 

45 Miten te löydätte totuuden, jos en ensin kerro teille, että siihen tarvitaan monia luopumisia? 

46 Totuuden löytämiseksi on toisinaan tarpeen luopua siitä, mitä omistaa, jopa luopua itsestään. 
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47 Itsetyytyväinen, materialistinen ja välinpitämätön ei voi nähdä totuutta ennen kuin hän tuhoaa 

muurit, joiden sisällä hän elää. Hänen on voitettava intohimonsa ja heikkoutensa, jotta hän voi nähdä 

valoni kasvokkain. 

48 Materialisti rakastaa vain ihmiselämää. Koska hän kuitenkin tietää, että kaikki hänessä on 

ohimenevää, hän haluaa elää sitä intensiivisesti. Kun hänen suunnitelmansa tai toiveensa eivät toteudu tai 

kun kipu koettelee häntä jollakin tavalla, hän on epätoivoinen ja pilkkaa; hän haastaa kohtalon ja syyttää 

sitä siitä, ettei se anna hänelle niitä etuja, joihin hän uskoo olevansa oikeutettu. 

49 He ovat heikkoja sieluja sitkeissä ruumiissa, he ovat moraalisesti epäkypsiä olentoja, joita 

koetellaan monin tavoin, jotta he ymmärtäisivät, miten väärin he arvostavat aineellistumisessaan vähän 

ansioituneita teoksia. 

50 Kuinka paljon materialisoituneet haluaisivatkaan muuttaa kohtaloaan! Kuinka he kaipaavatkaan, 

että kaikki menisi heidän ajatustensa ja tahtonsa mukaan. 

51 Jumalalta voi saada kaiken haluamansa hyvän ilman, että tarvitsee kyseenalaistaa hänen 

oikeudenmukaisuuttaan tai epäillä hänen voimaansa. Rakkaani on valmis kuuntelemaan kaikkia, jotka 

haluavat parantaa olemassaoloaan. 

52 Sanon teille vielä kerran: Rauha hyvätahtoisille ihmisille, jotka rakastavat totuutta, sillä he tekevät 

jotakin alistuakseen jumalalliseen tahtoon. Ja niiden, jotka asettuvat suojelukseeni, on väistämättä 

tunnettava läsnäoloni - sekä sielussaan että ihmiselämässään, heidän kamppailuissaan, tarpeissaan ja 

koettelemuksissaan. 

53 Hyväntahtoiset ihmiset ovat lapsia, jotka noudattavat Isänsä lakia. He vaeltavat oikealla tiellä, ja 

kun he kärsivät kovasti, he nostavat sielunsa Minun luokseni toivoen anteeksiantoa ja rauhaa. He tietävät, 

että kipu on usein välttämätöntä, ja siksi he kestävät sen kärsivällisesti. Vasta kun se käy sietämättömäksi, 

he pyytävät, että heidän ristinsä taakkaa kevennettäisiin. "Herra", he sanovat Minulle, "tiedän, että sieluni 

tarvitsee puhdistusta, kärsimystä, jotta se voisi nousta ylöspäin. Sinä tiedät paremmin kuin minä, mitä 

tarvitsen. Et voi antaa minulle mitään, mitä en tarvitse. Tapahtukoon siis minulle sinun tahtosi." Autuaita 

ovat ne, jotka ajattelevat ja rukoilevat näin, sillä he etsivät Mestarinsa esimerkkiä, jota he voivat soveltaa 

elämänsä koettelemuksiin. 

54 On totta, että jokainen kipu, jokainen kärsimys uudistaa sydämen, ravistelee sielua ja puhdistaa sen 

tahroista antaen sille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä ylöspäin. 

55 Kuinka paljon hyvää sielun tuska tekee, kun tämä malja juodaan rakkaudella ja kärsivällisyydellä! 

56 Kauan on ollut sielusi koettelemus. Olet kuin tuhatvuotiaat puut, jotka menettävät laihat lehtensä, 

kun tuuli puhaltaa, piiskaa niitä ja tekee niistä paljaita, jotta ne myöhemmin peittyvät uusilla lehdillä. Näin 

puu täyttää Isän tahdon. Samoin teidän kaikkien tulisi täyttää se antamalla Isänne elämänne aikana 

antamien koettelemusten ja oppituntien vapauttaa teidät vanhoista vaatteista, sielun epäpuhtauksista ja 

ryysyistä, jotta teidät voidaan pukea uusiin juhlavaatteisiin. 

57 Tietäkää, opetuslapset, että kipu poistaa pahat hedelmät sydämestänne, antaa teille kokemusta ja 

saa virheenne korjaantumaan. 

58 Tällä tavoin Isänne koettelee teitä, jotta mielenne kirkastuisi. Mutta jos ette ymmärrä ja kärsitte 

turhaan, koska ette löydä viisaiden opetusteni merkitystä, tuskanne on merkityksetöntä, ettekä arvioi 

oppituntia. 

59 Tänä aikana olen selittänyt teille elämän tarkoituksen, jossa teidän pitäisi tietää tuskanne syy, mitä 

sovitus ja hyvitys tarkoittavat ja miksi teidän on puhdistettava itsenne. Kun kansani ymmärtää ja tuntee 

opetukseni, uuden ihmiskunnan perusta luodaan. 

60 Onko kipu joskus ravistellut sinua? Ovatko oksasi taipuneet, ovatko ruosteiset lehdet irronneet ja 

ovatko huonot hedelmät pudonneet puustasi? Sanon teille, että se hyvä, jonka sielunne on saanut, on 

verrattomasti arvokkaampaa kuin se, mitä maailmassa arvostetaan eniten. 

61 Annan teille esimerkkejä, joita voitte havaita päivittäin luonnossa, kuten puun, kun myrskytuuli 

piiskaa sitä. Aineellinen luonto on nimittäin jumalallisen luonnon ilmentymä, minkä vuoksi voitte löytää 

oppitunnin tai ilmestyksen hengellenne kaikesta, mikä ympäröi teitä tässä elämässä. 

62 Aivan kuten ruumiisi tarvitsee elääkseen ilmaa, aurinkoa, vettä ja leipää, myös sielu tarvitsee 

elinympäristöä, valoa ja ravintoa, joka vastaa sen luonnetta. Jos siltä riistetään vapaus nousta korkealle 

ravinnonhimossaan, siitä tulee heikko, se kuihtuu ja tylsistyy, aivan kuin lapsi joutuisi pysymään aina 
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kehdossaan ja sulkeutumaan kammioonsa. Sen raajat ontuisivat, se kalpenisi, sen aistit himmenisivät ja 

sen kyvyt surkastuisivat. 

63 Ymmärtäkää, että sielu voi olla myös ontuva! Voisin jopa kertoa teille, että maailma on täynnä 

henkisesti rampoja, sokeita, kuuroja ja sairaita! Sielu, joka elää vangittuna ja vailla vapautta kehittyä, on 

olento, joka ei kasva - ei viisaudessa, ei voimassa eikä hyveessä. 

64 Älkää odottako, että villit myrskyt puhdistavat teidät epäpuhtauksista, sillä voitte myös odottaa 

vuodenaikojen tuloa, jotta ne uudistaisivat teidät, puhdistaisivat teidät ja saisivat teidät kukoistamaan. 

65 Teidän on opittava paljon tässä maailmassa, jotta voitte päästä elämän muihin, korkeampiin 

maailmoihin. 

66 Oppia, ajatella, ymmärtää taistella, kärsiä ja toivoa. Rakastakaa aina ja uskokaa. Olkaa uskon ja 

hyväntahtoisuuden ihmisiä, ja teistä tulee suuria sieluja. 

67 Jos haluatte etsiä läsnäoloani teitä ympäröivästä luonnosta, tehkää niin. Tiedän, että löydätte minut 

kaikesta, sillä minä olen kaikessa ja jokaisessa teossani. 

68 Katsokaa, kuinka teen itseni tunnetuksi näiden ihmisten kautta, joihin kätken itseni lyhyeksi ajaksi 

antaakseni jumalallisen Sanani virrata heidän huuliltaan. Milloin te katsotte Minua sen ulkopuolella, mikä 

kuuluu tähän maailmaan? Milloin kuulette Minut henkisten aistienne kautta ilman, että tarvitsette 

inhimillistä välinettä? 

69 Jumalan ikuinen opettavainen sana kaikuu lakkaamatta, koska Hän on "Sana". Mutta vain 

valaistuneet ihmiset kuulevat sen suoraan, eli hengestä hengelle. 

70 Kun olette suorassa yhteydessä jumalallisen ja inhimillisen kanssa, kun saavutatte olemuksenne 

harmonian, kuulette laulun, jossa enkeli ja ihminen, taivas ja maailma, tuonpuoleinen ja maallinen 

maailma, henki ja aine yhdistyvät. Kaikki yhtyvät rakkauden virteen jumalalliselle olennolle, joka antoi 

elämän teoksilleen ja teki niistä lapsiaan. Tässä ylistysvirressä te, opetuslapset, yhdytte, sillä tätä varten 

olen jälleen kerran tullut ihmisten luo. 

71 On välttämätöntä, että astutte sisäiseen pyhäkköönne - siihen, jota ei ole rakennettu ihmisen 

kädellä vaan jumalallisen mielen toimesta. Kerron teille, että siellä te tulette tuntemaan totuuden 

ilmestyksen, siellä te ymmärrätte Iankaikkisen olemuksen, niin että voitte rakastaa sitä enemmän kuin 

kaikkea katoavaa. 

72 Mikä on kehosi? Ohimenevä pikkulintu, jonka lento on lyhytikäinen - lintu, joka laulaa 

tiedostamattaan välittömästä katoamisestaan. Säälittävä ruumis, joka itsekkyydessään vaatii ja vaatii 

itselleen paljon. Sielu taas on maailmalle näkymätön, mutta puhdas ja valovoimainen lintu, joka nousee 

ajan myötä yhä korkeammalle. Se on olento, jolle ei ole olemassa aikakausia, vuosia tai vuosisatoja. 

73 Tiedät, minä päivänä, millä tunnilla ja minä vuonna olet syntynyt. Mutta tiedättekö, milloin tulitte 

henkisesti eloon? 

74 Nostakaa sielu ylös, se on elämänne ydin, se on kohtalonne ja tarkoitus, jota varten teidät luotiin. 

Nouse, sillä niin tulet luokseni. Minulla on paljon annettavaa teille, paljon enemmän kuin mitä olette 

kohdanneet maailmassa. 

75 Rakkauden on lopulta voitettava teidät, ja rakkauden kautta te tulette tuntemaan minut. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 259 
1 Tervetuloa, opetuslapseni. Olette tulleet kuulemaan opetustani, ja valmistan teille juhlaillallisen, 

jotta voitte ravita itseänne iankaikkisen elämän ruoalla. 

2 Vaikka "lihasi" on heikko, sielusi on tarpeeksi vahva tottelemaan minua. Autuas on se opetuslapsi, 

joka on valmistanut sydämensä ja hylkää sen, mikä kuuluu maailmalle, kuullakseen "Sanaa". 

3 Tarjoan sielullesi armon vaatteen. Sillä te olette aikojen kuluessa tehneet ryysyjä siitä, mitä olen 

teille antanut. 

4 Laini on se opetus, jonka olette saaneet kaikkina aikoina - laki, jota ette ole noudattaneet, ja 

tottelemattomuutenne vuoksi olette joutuneet hämmennykseen. Nyt valaisen teitä uudelleen Pyhän Hengen 

valolla. 

5 Olen antanut teille korvaamattoman arvokkaan jalokiven, jotta se loistaisi ihmiskunnan edessä. 

Älkää piilottako sitä älkääkä riistäkö sitä itseltänne. 

6 Tänään muistatte voittoisaa sisääntuloani muinaiseen Jerusalemiin. Nykyään ihminen myös 

osoittaa itsensä Minulle palmunoksat aineellisissa käsissään. Mutta en näe rauhaa hänen sydämessään. 

7 Silloin kansanjoukot ottivat minut vastaan laulamalla sieluissaan Hosanna, koska he tiesivät, että 

Herran armo oli heidän kanssaan. Tällä tavoin he todistivat, että Jumalan Poika oli ihmisten luona. 

8 Myöhemmin, kun minut uhrattiin ristin pyhällä alttarilla opettamaan teitä täyttämään tehtävänne, 

monet epäilivät, että Jeesus oli todellisen Jumalan Poika, Jumalan Karitsa, josta profeetat olivat 

ilmoittaneet kauan aikaisemmin. Mutta niin on kirjoitettu, että Karitsa valaisee teidät verensä kautta. 

9 Tulen tänään Hengessä antamaan teille opetukseni uudestaan, hengellistämään teidät, 

hälventämään pimeyden Pyhän Hengen valolla, jotta voisitte uudistaa itsenne ja antaa hyveiden tulla 

täysin ilmi. 

10 Ihmiset eivät ole vielä kuulleet tätä sanaa, he eivät välitä toisistaan. Mutta olen kutsunut teitä 

"Vahvaksi Israeliksi", koska te lähdette täynnä voimaani todistamaan hengellistä läsnäoloani ihmiskunnan 

keskuudessa, jotta voitte tuoda totuuteni ja poistaa kärsimyksen maljan, jota maailma on tyhjentämässä 

tällä hetkellä. 

11 Teidän keskuudessanne on nälkäinen susi. Teidän on seurattava ja rukoiltava, teidän on 

harjoitettava opetustani. Se, joka noudattaa käskyjäni, tuntee rauhani. 

12 Tänä aikana olen puhunut teille kaikessa selkeydessä, jotta voisitte ymmärtää Minua. Olen 

osoittanut teille, että tämä polku on kulkukelpoinen. Kun kipu iskee sinuun, se ei ole Isä, joka on 

lähettänyt sen sinulle. Te itse olette aiheuttaneet sen tottelemattomuudellanne. 

13 Ymmärtäkää, että olen ääretön, ylevä ja pyhä Rakkaus, että rakastan kaikkia. Mutta minä sanon 

teille: rakastakaa niin kuin Isä rakastaa teitä, ja minä tulen jatkossakin rakastamaan teitä aina. 

14 Olen tullut puhdistamaan teidät kuin kultaa sulatusuunissa, jotta teistä tulisi esimerkki 

ihmiskunnalle. On välttämätöntä, että ymmärrätte opetuksiani, jotta voitte olla lähimmäistenne 

keskuudessa valon soihtu, joka valaisee kaikkia sieluja. 

15 Se on teidän henkisielunne, jolle haluan antaa iankaikkisen elämän, koska se on lähtöisin minusta. 

Valmistelen sitä niin, että se tottelee minua ja pystyy olemaan yhteydessä kanssani hengestä henkeen. 

16 Näyttäkää Minulle palmunoksanne hengellisellä tavalla, sillä aineelliset palmunoksat eivät tavoita 

Minua. Elätte aikaa, jolloin ihmiskunta tyhjentää kärsimyksen maljan. Valvokaa ja rukoilkaa, ettei tuo 

kärsimys kohdistuisi teihinkin. 

17 Näinä päivinä ihmiskunta juhlii Minun kärsimystäni. Mutta totisesti minä sanon teille: nyt on se 

aika, jolloin minä herätän teidät. 

18 Henkeni tuska on suuri, kun näen ihmiskunnan yhä ristiinnaulitsevan Minut fanaattisuudessaan, 

harhaisuudessaan ja synnissään. Te kuitenkin, valitut ihmiset, jotka olette valaistuneita, noudatatte oikeaa 

oppiani, joka tulee hallitsemaan ihmisten keskuudessa ikuisesti. Ihmiset eivät pysty pidättämään 

rakkauttani eivätkä peittämään jumalallista valoani. Rohkaisen ja opastan teitä Sanallani, jotta voitte 

seurata jalanjälkiäni ja täyttää lakini. 

19 Huomenna nousette rukoilemaan jumaluuttani, ja intuition valaisemina teistä tulee oppaita 

lähimmäistenne tiellä. 
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20 Tehtävä, jonka olen antanut teille, on tehtävä, joka teidän on täytettävä kaikkina aikoina, sillä 

teidän välityksellänne ihmiskunnan on saatava valoni, ja minä nostan sen armon elämään. 

21 Israel, ei ole halua jatkaa nukkumista. Sillä jos teette niin, luonnonvoimat herättävät teidät ja 

moittivat teitä siitä, että ette ole täyttäneet teille uskomaani ylevää ja vaikeaa tehtävää. 

22 Olen antanut teille tietoa lahjoistanne ja niiden peltojen valtavuudesta, jotka olen antanut teidän 

puhdistettavaksenne ja viljeltäväksenne. 

23 Te olette lapsiani, jotka olette suojeluksessani, elämän puun lehtien alla, ja teidän sielunne ovat 

olleet täynnä riemua. Minä sanon teille, valittu kansa: Kuka teistä, joka on pyytänyt minun armoani, ei ole 

sitä saanut? Autuaita ovat ne teistä, jotka tietäen suuret hyvyyteni ovat lähteneet todistamaan, että Isä on 

teidän kanssanne. Sillä sinun todistuksesi vuoksi suuret joukot lähtevät liikkeelle. 

24 Todistakaa, että olen ollut kanssanne, jotta ihmiset saisivat armon elämän sieluunsa, jotta he 

löytäisivät minussa parhaan lääkärin ja jotta he etsisivät minua hengestä henkeen. 

25 Toisella aikakaudella opetuslapseni levittivät opetustani, jotta ihmiskunta tutkisi sitä, pohtisi sitä ja 

soveltaisi sitä. Myöhemmin ihminen kuitenkin etääntyi opetukseni ytimestä ja loi oman lainsa massojen 

ohjaamiseksi. Mutta en hyväksy sitä, mitä ihminen on luonut harhautumisessaan ja 

materialisoitumisessaan. Muistutan teitä vain siitä, että todellinen temppelini on rakennettava sydämeenne 

ja sieluunne. 

26 Tänä aikana olen opettanut niitä teistä, jotka ovat etsineet Minua, tuntemaan Minut sydämessänne, 

painamaan opetuksiani siihen, jotta teistä tulisi ihmisiä, jotka elävät täynnä armoa ja valoa. 

27 Valmistautukaa ja lähtekää nöyrästi viemään tätä rauhan sanomaa ihmiskunnalle. Rukoilkaa 

heidän puolestaan, jotta Isänne saisi kaikki ihmiset tunnustamaan ja noudattamaan Hänen lakiaan, jotta he 

voisivat elää armon elämää ja osaisivat etsiä Minua hengestä henkeen. 

28 Muistakaa, että sanoin: Kun kaksi tai kolme teistä on kokoontunut minun nimeeni, minä olen 

keskuudessanne ja ilmoitan itseni teidän valmistelunne mukaan. 

29 Olen tullut tänä aikana antamaan ihmiskunnalle toisen todisteen rakkaudestani tekemällä itseni 

tunnetuksi teidän, valitun kansan, keskuudessa. 

30 Teidän on todistettava ihmisille ja opetettava heille, että kun he valmistautuvat, kun he poistavat 

aineellistumisensa, he tuntevat ja näkevät Minut henkensä kautta. Siksi olen puhunut teille ihmisälyn 

kautta, ja tämä synnillisten ihmisten kautta tapahtuva ilmentyminen on ollut rakkauden osoitus, jonka olen 

antanut teille, jotta voitte vastaanottaa Sanani ja myöhemmin tuoda sen ihmiskunnalle. 

31 Valmistaudu, Israel, sillä ihmisälyn kautta tapahtuvan ilmentymiseni aika on lyhyt, enkä halua, että 

tunnette itsenne huomenna orvoiksi valmistautumattomuutenne vuoksi ja jäljittelette sitten väkijoukkoja, 

jotka kokoontuvat mahtipontisiin kirkkoihinsa ja tyytyvät seremonioihin ja aineellisiin lauluihin. 

Noiden ihmisjoukkojen joukossa on muutamia, jotka ovat tunteneet Minut. Mutta olen tullut luoksenne 

valmistamaan sydämiänne ja valaisemaan sielujanne, antamaan teille Sanani, joka on täynnä rakkautta, 

jotta voisitte tuntea läsnäoloni ja olla niiden joukossa, jotka huomenna välittävät tätä rakkautta ja rauhaa 

lähimmäisilleen. 

32 Jos ette valmista sydämiänne täyteen rakkautta Sanani kautta - mitä teille tapahtuu, mitä 

lähimmäisellenne tapahtuu, kun koette ajan, jolloin suuret koettelemukset ja myrskyt iskevät 

ihmiskuntaan? 

Sydämissä ei ole rauhaa, ja kun nämä ihmiset antautuvat hetkeksi nautinnoille mukavuudenhalussaan, 

kerron teille totuuden nimissä, että kaikissa näissä nautinnoissa heillä on kärsivä ja sairas sielu, joka ei 

tunne rauhaani. He tyydyttävät etsimässään ajanvietteessä vain fyysisiä aistejaan, mutta heidän sieluissaan 

on vain tuskaa. 

33 Tämä ihmiskunta ei ole tuntenut Minua, kukaan ei ole vielä tullut sen luo ottamaan sitä kädestä 

kiinni ja näyttämään sille tietä. Minä otan hänet vastaan kuin viattoman ja tuomitsen hänen rikkomuksensa 

armollisesti. Annan hänelle mahdollisuuden hyvittää tekonsa. 

Mutta te, valittu kansa, jotka olette kuulleet Minua ja joissa olen ilmoittanut itseni - miltä teistä tuntuu 

Minun edessäni, kun saavutte hengelliseen ja tunnustatte tottelemattomuutenne Minulle? Te olette niitä, 

jotka Isä on armahtanut, ja haluan ottaa teidät vastaan yhdessä vaikean tehtävänne suorittamisen kanssa. 

En halua, että teitä syytetään läsnäolossani, vaan haluan ottaa teidät vastaan isällisesti hymyillen ja lähettää 

teidät takaisin maailmaan valon henkiolentoina, lähimmäistenne oppaina ja suojelijoina. 
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34 Totisesti minä sanon teille: Olette tulleet luokseni, koska Elia on poiminut teidät eri tavoin, koska 

olette valittuja, jotka Elia on tuonut luokseni lampaina. Elian lammastarhan sisällä olevia henkilöitä hän 

puolustaa. Tämä väsymätön Paimen suojelee sinua kavalilta uusintakatselmuksilta. 

35 Pyhä Henki on valistanut teitä. Mutta tätä armoa ei ole vain niillä teistä, joilla on Jumalallinen 

Sinettini, vaan kaikilla, jotka nousevat luokseni Elian valmistelemina ja ohjaamina. 

36 Pyhän Hengen valo on valaissut teidät, jotta voitte olla kanssani hengessä ja totuudessa. Tällä 

tavoin voitte tuntea rakkauteni ja löytää pelastuksen. 

37 Otan vastaan lampaat, jotka Elia tuo eteeni. Hän jatkaa eksyneiden etsimistä, sillä minä annan 

armoni kaikille maan kansoille ja kaikille tuleville sukupolville. 

38 Mestari sanoo teille: Juokaa tästä ehtymättömästä lähteestä, te kristallinkirkas vesi, ravitsekaa 

itseänne iankaikkisen elämän leivällä, ottakaa viinipuun hedelmiä. Katso, minä olen valmistanut sinulle 

parhaan paikan pöydässäni. 

39 Minä kysyn sinulta, Israel: Mitä sinä pyydät kansojen puolesta? Sillä tämä etu ei ole vain sinulle. 

Katsokaa, kuinka kansat ovat kärsineet suurista tuskan koettelemuksista. Mutta teille sanon: Israel, jos 

rukoilette ja esirukoilette lähimmäistenne puolesta, minun tahtoni toteutuu koko ihmiskunnassa. 

40 Miehet ovat vääristelleet opetustani. Mutta olen tullut luoksenne kouluttamaan teitä jälleen kerran 

opetuksellani, viisaudellani, jotta teistä tulisi opetuslapsiani ja jotta teistä tulisi niitä, jotka huomenna 

opastavat maailman ihmisiä ja saavat läsnäoloni tuntumaan heidän sieluissaan. 

41 Kansakunnat valmistautuvat syöksymään uusiin sotiin. Mutta jos katsotte ja rukoilette, tarjoan ja 

annan rauhani ihmiskunnalle. 

42 Olen tullut hengessä tälle kolmannelle aikakaudelle herättämään teidät haudastanne elämään kuin 

Lasarus. Minä olen parantanut sinun spitaalisi ja poistanut kipusi. 

43 Olen antanut teille opetukseni, jotta voisitte kantaa rakkauttani sydämessänne ja siten lähteä 

valmistautuneena johtamaan ihmiskuntaa ja näyttämään sille puun, joka on antanut teille varjoa ja 

elävöittänyt hedelmillään. 

44 Kutsukaa ihmisiä tulemaan luokseni antamaan heille Isällisen hyväilyni, valaisemaan heidän 

sielujaan, pelastamaan heidät pahan loputtomalta mereltä, antamaan heille maitoa ja hunajaa ja poistamaan 

katkeruus heidän elämästään. 

45 Jos puhutte näin lähimmäisillenne, olette täyttäneet toimeksiannon, jonka olen antanut teille 

kaikkina aikoina. Kuulkaa, rakkaat ihmiset, omantunnon ääni sisällänne ja vahvistakaa päättäväisyyttänne 

rakastaa minua ja lähimmäisiänne. 

46 Etsin sydämesi rakkautta, jotta voisit rakentaa sinne minulle pyhäkön. Rakastan teitä, olen 

koristellut teitä jumalallisella armolla ja valistanut teitä, jotta voisitte olla palveluksessani. 

47 Olen asettanut sinuun tämän Sanan, joka lisääntyy huomenna kuin hyvä siemen. Sillä kun ette enää 

kuule minua tässä muodossa, ihmisjoukot kääntyvät opetuslasteni puoleen saadakseen opetusta, jota he 

eivät voineet kuulla äänenkantajien kautta. Sinä opastat heitä, ja minä olen heidän kanssaan. Teidän on 

oltava omistautuneita ja kuuliaisia lailleni, jotta Työni voi palvella teitä suojaavana puolustuksena ja jotta 

voitte nostaa henkistymisen lipun. 

48 Israel, suuret koettelemukset ovat valmiita koettelemaan ihmiskuntaa, koska ihmiskunta on 

halunnut sitä, koska sen sydämissä elää yhä tuhoamispyrkimys, ja myös siksi, että se on luonut oman 

Jumalansa tähän maailmaan. Mutta ennen kuin ihminen tekee oman tahtonsa, Isä tekee itsensä uudelleen 

tunnetuksi ihmiskunnan keskuudessa. 

Te, minun kansani, nousette näyttämään jälleen pelastuksen arkkia, joka on minun lakini, niin kuin 

Nooa puhui kansalle silloin. 

49 Valmistautukaa, kansani, ottamaan vastaan ne, jotka tulevat luoksenne. Anna heille rakkauttani, 

opeta heitä rakastamaan toisiaan, näytä heille Laini, sytytä heidän sydämissään uskon liekki ja anna heille 

rauhaa Sanani kanssa, jotta he voivat ravita itseään sillä. Opetatte noita ihmisjoukkoja etsimään Minua 

hengestä henkeen. 

50 Olette tulleet maan päälle täyttämään tämän tehtävän. Tätä varten olen valmistanut teidät Sanani 

kautta sammuttamaan sielunne janon tällä kristallinkirkkaalla vedellä, vahvistamaan ja parantamaan teitä. 

Nouskaa rohkeasti puhumaan ihmisille minun nimessäni. Te tulette olemaan sanansaattajiani, ja teidän 

välityksenne kautta annan heille valoni. 
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51 Nouskaa rukoukseen, ja minä olen kanssanne, ja yhdessä henkimaailman kanssa herätätte 

vähitellen ihmiset. Katsokaa ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka eivät ole tunteneet Minua ja jotka valittavat 

tuskassaan ja sanovat Minulle: "Isä, Isä, miksi et kuule meitä?". 

Te kuitenkin, jotka osaatte etsiä Minua hengestä henkeen, opetatte kanssaihmisiänne rukoilemaan ja 

etsimään Minua hiljaisuudessa ja oman sielunsa kohotuksessa. Teen anteeksiantoni heille tuntuvaksi, 

annan heille valoa ja viisautta, jotta he voivat täyttää lakini. 

52 Niiden teistä, jotka ovat tunnistaneet minut ja ovat kanssani, autan niitä, jotka hukkuvat pahuuden 

valtavassa meressä. Annan heille anteeksi ja siunaan heitä. Te kuitenkin, jotka olette saaneet hyvää 

Jumalaltanne ja Herralta, todistakaa ihmiskunnalle kaikesta siitä, mitä olen opettanut ja ilmoittanut teille, 

jotta hekin voisivat rakastaa Minua ja ryhtyä täyttämään hengellistä tehtäväänsä. 

53 On ennustettu, että nykyaikana Jumalan uusi kansa ilmestyy maan päälle, "Israelin kansa", ja 

sanani on tultava todeksi. Älkää kuitenkaan erehtykö luulemaan, että kyse on juutalaisista, kun mainitsen 

Israelin uuden kansan. Sillä kansa, josta puhun teille, muodostuu kaikista roduista ja kielistä. Sen yhteisö 

ei ole fyysinen vaan hengellinen, aivan kuten sen tehtävä on hengellinen. 

54 Kun tuona Ensimmäisenä Aikakautena Israel koostui kahdestatoista heimosta, nyt on kaksitoista 

tehtävää, joita Uusi kansa suorittaa - kaksitoista jumalallista tehtävää, jotka vuorovaikutuksessa antavat 

sille voittamattoman kansan voiman. 

55 Ihmisten ei tarvitse muodostaa ryhmiä muodostaakseen uusia heimoja. Minä luon heidät ja annan 

jokaiselle niistä erilaisen tehtävän suoritettavaksi ihmisten keskuudessa. 

56 Intuition, ilmestyksen ja inspiraation lahjat heräävät Uuden Israelin hengessä, sillä niiden kautta se 

vastaanottaa viestini. 

57 Ihmisiä, jotka muodostavat uuden kansan, ei valita maan päällä, mutta rakkauteni vuoksi he ovat jo 

merkittyjä tai sinetöityjä sieluihinsa kehittyneiksi olennoiksi, valon olennoiksi, jotka eivät voi poiketa 

polulta, joka on merkitty heille. 

58 Aivan kuten ensimmäisellä aikakaudella Israel valmistautui ja määräsi itsensä ylittämään erämaan 

halutessaan Luvattuun maahan, ja jokaiselle heimolle annettiin erilainen tehtävä, niin myös tänä aikana 

jotkut vahvistavat toisia hengellisesti, ja kukin täyttää hänelle uskotun tehtävän. 

59 Te, jotka nyt kuulette minua, olette vain osa tätä kansaa, joka on hajallaan koko maan päällä ja jota 

on yhtä paljon kuin tähtiä taivaanrannalla. 

60 Tuo merkki, jonka jotkut teistä ovat saaneet, on vain symboli merkistä, jonka jokainen kantaa 

sielussaan, joka täyttää tehtävänsä Israelin uudessa kansassa tällä kolmannella aikakaudella. 

61 Olen kertonut teille monta kertaa, että sielunne piti sisällään kaiken, mitä sillä oli jo ennen kuin se 

tuli maan päälle. Siksi se teko, jota kutsutte "sinetöinniksi", on ollut vain symboli. Iloitkaa kuitenkin siitä, 

että tehtävänne on jo asetettu, koska tiedätte jo, mikä kohtalonne ja tehtävänne on Uuden Kansan 

helmassa. 

62 Teistä tulee sanansaattajia, jotka julistavat ohjeitani kansoille, ja te olette niitä, jotka paljastavat 

ihmiskunnalle jumalallisen viestin, jonka vartijoiksi olen tehnyt teidät. Sillä tässä viestissä kaikki 

sanansaattajat ja merkityt yhdistyvät hengellisesti. Te julistatte ihmiskunnalle aikaa, jolloin kaikki sielun 

lahjat ja kyvyt vapautuvat, ja opetatte, miten ne löydetään, levitetään ja käytetään. 

63 Inspiraatio, intuitio, sanan lahja, parantaminen, profetia, ilmestys, hengellinen vuoropuhelu - nämä 

ovat lahjoja, jotka kansalleni vuodatettuina tekevät kaikista ihmisistä uuden ihmiskunnan. Mutta rukoilkaa, 

uskokaa ja olkaa rohkeita, jotta voitte levittää rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja rakkautta lähimmäistenne 

keskuuteen. 

64 Sanansaattajani hoitavat tehtäviään kaikkialla, jokaisen instituution helmassa. Heidän sydämensä 

ei tiedä, millaista hengellistä tehtävää se täyttää, mutta heidän henkisielunsa on täysin tietoinen kaikesta, 

mitä se tekee. Se näyttää sydämelle kohtalon, joka sen on täytettävä maan päällä, ja paljastaa mielelle 

kaiken, mitä sen on toteutettava. 

65 Kuinka suuri onkaan teidän vastuunne, jotka olette saaneet tämän viestin! Teidän on nimittäin 

valmistauduttava todistamaan siitä, mitä olette kuulleet, ja toimimaan hengellisyyden esimerkkinä ja 

opetuksena. 
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66 Teidän keskuudessanne ei saa olla yhtään epäselvyyttä, kun tulee aika avata huulenne julistamaan 

ihmisille ilosanomaa, ja totuuden ja anteliaisuuden on ilmaistava teoissanne sekä sanoissanne ja 

kirjoituksissanne. 

67 Nyt kysyn teiltä: Haluatteko te olla niitä, jotka soittavat ihmiskunnan herätyskutsun, herättämällä 

heidät kellonsoitolla, jonka ääni on totuus, joka kutsuu sydämiä? Vai haluatteko, että he odottavat, kunnes 

viimeisetkin jalanjälkenne maan päällä ovat kadonneet, jotta uudet sukupolvet voivat antaa tämän 

todistuksen maailman kansoille? 

68 En erehtynyt, kun lähetin teidät kaikki sinne, vaikka toisinaan epäilettekin voimianne elää näin 

korkean kohtalon mukaisesti. 

69 Epäilet, että sinut on valittu ja lähetetty, koska tunnet heikkoutesi. Mutta voin kertoa teille, että 

nämä heikkoudet eivät ole siinä hengellisessä sielussa, jonka lähetin, vaan lihassa, joka toimii teille 

koetinkivenä maan päällä. 

70 Tulee aika, jolloin henkisielu saa yliotteen ruumiista, ja tiedon valo loistaa jokaisessa mielessä. 

Silloin teistä tulee yksi keskenänne, koska vain yksi jää jäljelle: Se, että tottelette Isän sieluunne 

kirjoittamaa käskyä ollaksenne Israelin uuden kansan arvokkaita lapsia. 

71 Mestarin jumalallinen valo leviää koko maan päälle. Lähetän kutsun "työntekijöilleni", jotta voitte 

istua Herran pöydässä. Ilmaiskaa kuuliaisuutenne ja nöyryytenne, tulkaa ravitsemaan itseänne, jotta teissä 

olisi rakkautta, ymmärrystä ja laupeutta. 

72 Minä, Korkein Mestari, annan täydellisen esimerkin "työntekijöilleni". Valmistan opetuslapsiani 

tällä kolmannella aikakaudella, jotta teistä tulisi sydämiä, jotka täyttävät lain ja harjoittavat teille kuuluvaa 

armoa. 

73 Tulen luoksenne, rakkaat opetuslapset, rohkaistakseni teitä rakkaudellani, jotta voisitte tuntea 

Minut ja tuntea Minut, jotta tietäisitte, keneltä kuulette Sanan ja ymmärtäisitte sen tutkimalla ja tutkimalla 

sitä. 

74 Uppoutukaa siihen, rakkaat "työntekijät", sillä pimeys leviää ihmiskunnassa - viha, ahneus ja 

turhamaisuus. Mutta teillä on suuri valta, teidän on puhuttava Työstäni, jotta sairaat, "spitaaliset" ja 

epäuskoiset voivat tunnistaa, mitä "Jumalallinen Sana" välittää tänä aikana. 

75 Te olette maailman valo. Mutta vaikka te loistatte ihmisten keskuudessa, ette vielä tunne itseänne, 

eivätkä ihmiset tunnista teitä. 

76 Epäuskoinen ihmiskunta avaa suunsa kieltääkseen voimani, koska se odottaa näkevänsä todisteet 

ja ihmeet, jotka annoin sille toisella aikakaudella. Ihmiset ruokkivat epäjumalanpalvelusta, koska he eivät 

osanneet nostaa sieluaan, he eivät osanneet rukoilla eivätkä osanneet pyytää. 

77 Kun opetin teitä kysymään, asetin teidät totuuden, ylöspäin suuntautuvan kehityksen ja 

valmistautumisen tielle. Minä olen sanonut teille: Teidän on opetettava ihmisiä valvomaan ja rukoilemaan. 

78 Ajattele, tutki ja ymmärrät, että Mestari tekee itsensä tunnetuksi alhaisuudessasi antaakseen sinulle 

valoa, anteeksiantamusta ja siunauksia, että hän ei ole koskaan hylännyt sinua. Olen kanssasi 

keventääkseni ristiäsi ja antaakseni sinulle lohtua. 

79 Olen antanut teille pellot ja viljelytyökalut, jotta voitte viljellä ja viljellä peltoja. 

80 Ihmiskunta on nälkäinen ja janoaa totuutta, jonka olen uskonut teille. Ihmiskunta on menossa kohti 

pimeyttä, kohti kuilua, kohti tuhoa. Mutta on sydämiä, jotka rakastavat Minua, eri kielistä, roduista ja 

väreistä. Annan vain kutsun sieluille tarkastelematta eroja. 

81 Sinun, Israel, on näytettävä heille tie, sinun on annettava heille minun opetukseni. 

82 Tunnista omistamasi armo ja Sanani arvo. Ryhtykää työhön yhtenä sydämenä, yhtenä miehenä ja 

yhtenä tahdonvoimalla, jotta voitte tehdä oikeutta teille uskomalleni tehtävälle. 

83 Rakastakaa toisianne, yhdistäkää ja olkaa nöyryyden esimerkki. Välittäkää Sanaani, antakaa 

terveyttä, lohduttakaa, herättäkää Lasarus haudastaan, antakaa sokeille näkö ja parantakaa rammat, niin 

ihmiskunta tunnustaa Minut näiden hengellisten ihmeiden kautta. 

84 Vuoden 1950 jälkeen ette enää kuule Minua äänenkantajien kautta, ja silloin ymmärrätte, että se oli 

Mestari, että se oli Pyhä Henki, joka teki itsensä tunnetuksi inhimillisen ymmärryksen kyvyn kautta. 

85 Tänään annan teille armoni Isänä ja opetukseni Mestarina. Olen kutsunut teidät melodisen kelloni 

kautta ja poiminut teidät eri poluilta tehdäkseni teistä ihmisten johtajia tänä aikana. Olen muistuttanut teitä 



U 259 

102 

tehtävästä, joka teidän on täytettävä, ja olen kouluttanut henkiset silmänne näkemään Minut symbolien ja 

lukujen avulla. Olen antanut teille sanan lahjan, jotta voitte todistaa ihmiskunnalle minulta saamistanne 

ilmestyksistä. 

86 Olette valittujani, ja olen sanonut teille: minne ikinä menettekin, teidän on jätettävä valon jälki. 

Jättääksenne tämän jäljen teidän on kuitenkin uudistuttava ja valmistauduttava. 

87 Jos noudatatte opetuksiani, mitä voisitte pelätä maailmalta? Puhun teille kaikessa selvyydessä, 

jotta ymmärtäisitte Minua, jotta voisitte seurata Minua. 

88 Opetan teitä, jotta voitte antaa maailmalle totuuden sanoja, jotta voitte tehdä läsnäoloni tuntuvaksi. 

Tarjotkaa Minulle sydämenne kukat, antakaa hyvien tekojenne tuoksun nousta ylös Henkeni luo, olkaa 

hyvä esimerkki lähimmäisillenne, ja huomenna, kun ette enää kuule Minua näiden äänenkantajien kautta, 

lähtekää hyvinä opetuslapsinani näyttämään ihmiskunnalle tätä tietä. 

89 Ihmiset ovat vääristelleet työtäni ja menneet harhaan. Mutta teidän on koulutettava itsenne ettekä 

enää lankea epäjumalanpalvelukseen. Sillä ihmiskäsin tehdyt kuvat eivät puhu, eivät tunne eivätkä kuule. 

Pitääkö olemukseni materialisoitua, jotta voin olla kanssasi? Totuus voittaa aina. Olen aina antanut teille 

totuuden sanoja, jotta tekin voisitte todistaa Minusta. 

90 Kiusaus haluaa viedä sinulta lahjasi kuin petolintu. Elätte kuitenkin aikaa, jolloin teillä on 

uskonvapaus, sillä sorron aika on nyt ohi, ja teidän on käytettävä tätä vapautta, ettekä saa antaa itsenne 

joutua ihmisten pahuuden ja valheiden orjiksi. 

91 Välittäkää tätä opetusta eteenpäin rakkaudella, sillä rakkauden olen antanut teille. En ole käyttänyt 

ruoskaa saadakseni teidät uskomaan Minuun. Sillä jos tekisin niin, en olisi enää teidän Isänne ja 

Jumalanne. 

92 Maailman teillä ja poluilla olette kohdanneet tuskaa. Katselkaa nyt tätä polkua, jossa totuuteni on, 

katselkaa sen loistoa henkisellä katseellanne. Olen antanut teille avaimia, lahjoja ja voimaa. Hyödyntäkää 

kaikkea tätä, jotta ihmiskunta voisi tunnistaa teidät opetuslapsikseni. 

93 Teidän on nyt aika valmistautua, jotta voitte ryhtyä täyttämään tehtäväänne, kun ette enää kuule 

minua äänenkantajien kautta. En koskaan eroa sinusta. Innoitan teitä ja puhun teille hengestä henkeen, 

jotta voitte täyttää vaikean tehtävänne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 260 
1 Palaatte nyt luokseni kuullaksenne uutta opetustani, ottaaksenne vastaan oppini lakikirjan, jonka 

olitte unohtaneet, ja etsiäksenne ilmestysteni kirjaa, jonka ihmiset olivat myös kätkeneet teiltä. 

2 Olen avannut edessänne toisen luvun Elämän kirjasta, kuudennen sinetin, joka sisältää ääretöntä 

viisautta, jonka nyt paljastan teille yksinkertaisella ja ymmärrettävällä tavalla. Tämä ilmestys selittää teille 

salaisuudet, joihin ette ole pystyneet tunkeutumaan. 

3 Kuudes sinetti on täysin auki, ja näytän teille yhden sen sivun toisensa jälkeen. 

4 Aina kun valmistautumisenne on ollut suurta, kun olette kuunnelleet Minua, olette saaneet suuria 

jumalallisia ilmestyksiä. Te olette Viisauden kirjan perillisiä, ja siksi, kun valmistaudutte, kuudennen 

sinetin sisältö vuodatetaan teihin, jotta te voitte olla se todistaja, joka vahvistaa, että ääni, jonka hän kuuli, 

oli minun ääneni, ja te todistatte siitä tekojenne kautta. 

5 Jos Isä ei tekisi itseään tunnetuksi lapsilleen, voisiko hän odottaa heiltä täydellistä ymmärrystä ja 

rakkautta? Muistakaa, että ajan kuluessa olen tehnyt opetukseni tunnetuksi hengellenne yhä 

yksinkertaisemmin. 

6 Minun on kerrottava teille, että vaikka elätte Pyhän Hengen aikana, ette vielä täysin tunnista 

Minua, teillä ei ole täydellistä käsitystä siitä, kuka Minä olen, ettekä ole ymmärtäneet sitä, mitä olen teille 

ilmoittanut. Mutta rakkautesi vie sinut Mestarisi sanan rohkaisemana elämän matkan päämäärään. 

7 Vaellat hengellisessä autiomaassa, jota valaisee jumalallisen majakan valo. Kuuma hiekka ei polta 

jalkapohjia, eivätkä auringon säteet vahingoita kasvojen ihoa. Veden ja leivän puute ei ole se, joka teitä 

piinaa, ja kuitenkin - elämänne uhrauksineen, vaikeuksineen ja onnettomuuksineen on myös autiomaa, 

jonka hitaasti läpäisette, mutta vakaasti toivoen pääsevänne rauhan valtakuntaan. 

8 Elia on johtaja, joka johtaa kansaa tänä aikana, näyttää heille tietä ja rohkaisee heitä taistelussa. 

9 Tämä vaeltelu jättää sieluusi edistystä ja täydellisyyttä. Ymmärtäkää kuitenkin, että jos olitte 

oppipoikia ensimmäisellä kerralla, olette oppipoikia toisella kerralla, ja tänä aikana saatte koulutuksen, 

jonka avulla teistä tulee mestareita. 

Teidän on oltava valppaana, sillä ihmiset alkavat tutkia työtäni, jota jotkut pitävät tieteellisenä. Sitten 

ilmoitatte heille, miten hengellinen opetus muuttaa maailmaa, ja todistatte siitä rakkauden teoilla, joita 

teette lähimmäisiänne kohtaan. 

10 En vastusta ihmisen tiedettä, sillä tiede on tietoa, tuntemusta, valoa. Mutta Minun opetukseni on 

kaiken inhimillisen tiedon yläpuolella. Puhun teille Sanassani henkisielusta, henkisen, jumalallisen ja 

korkeamman elämän tuntemisesta, joka on kaiken aineen ja materian tuolla puolen. Totisesti sanon teille, 

että siunaan sitä tiedettä, jonka ihmiset ovat kehittäneet ihmiskunnan hyväksi. 

11 Nyt on aika, jolloin puhutaan paljon sielusta ja tieteestä. Tiede ei ole vain niiden etuoikeus, jotka 

kouluttavat itseään fyysisesti opiskellakseen sitä. Sillä se on valoa, joka kumpuaa henkisestä sielusta, joka 

saa sen Jumalalta. 

12 Jumalallinen opetukseni on korkeampi tiede, joka opettaa teitä täydellistämään sielunne. Sitä 

varten olen antanut teille aivot ja sydämen, jotta voitte siellä jalostaa ajatteluanne ja tunteitanne. 

13 Opetuksella, jonka annan teille tällä hetkellä, ei ole rajoja, se on kaiken kattava, se on ääretön. Siitä 

löydät todellisen tiedon henkisestä ja aineellisesta elämästä. 

14 Näen sinun kykenevän ymmärtämään opetustani ja tunkeutuvan sen salaisuuksiin. Aineellisen 

tieteen avulla olette oppineet tuntemaan aineellista luomista ohjaavat lait - lait, jotka tiivistyvät omaan 

kehoonne. 

Mutta kun tulitte tietämään sen, mikä oli aiemmin ollut teille mysteeri, tulitte tietoisiksi siitä, että olitte 

tuonpuoleisen kynnysten edessä, jossa tunsitte Isän sydämen, joka lakkaamatta yritti ilmoittaa itsensä 

teille. Mikä voi olla teille tuntematonta, kun tunnette opetukseni? 

15 Siksi kerron teille, että opetukseni antaa teille korkeamman tiedon, joka estää sydämenne 

epätoivon tämän maailman oppineiden edessä. 

16 Ymmärtääksesi minkä tahansa tapahtuman merkityksen luonnossa tai elämässäsi sinun ei tarvitse 

lukea tieteellisiä kirjoja. Teille riittää, että valmistatte mielenne ja puhdistatte sydämenne, jotta inspiraatio 

voi virrata huuliltanne. 
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17 Rakkauteni teitä kohtaan on niin suuri, että vaikka olette vielä niin kypsymättömiä, tarjosin teille 

valtakuntaani ja tulin luoksenne antamaan teille Vereni! 

18 Tämä kansa, jota parhaillaan opetan, ei tule olemaan sen vuoksi muita suurempi, mutta he ovat 

vastuullisempia siitä, mitä olen heille uskonut ja mitä olen heille ilmoittanut. Sinun tehtäväsi on saada 

muut jakamaan se, mitä sinulla on, tehdä heistä tasavertaisia kanssasi, jotta vaikka olisit saanut 

ensimmäisenä, voisit nöyryydestäsi olla viimeinen. Älkää pelätkö, että teidän jälkeenne tulevat edistyvät 

teitä paremmin. Mitä enemmän annat, sitä enemmän tietosi lisääntyvät. Jos taas et anna eteenpäin mitään 

siitä, mitä olet saanut Isältä, sielusi jää alastomaksi, sydämesi tyhjäksi ja kätesi voimattomiksi. Silloin olet 

menettänyt aarteen ja kirja suljetaan. Suusi pysyy mykkänä, etkä enää puhu hengellisistä opetuksista, ja 

menetät parantavan balsamin, jonka Jeesus uskoi sinulle. 

19 Tehtäväsi ihmisten keskuudessa on rauhan ja rakkauden tehtävä. Teidän hengellänne oli tämä 

tehtävä jo ensimmäisellä aikakaudella, kun olitte laini lapsioppilaita, kun käytin teitä välineinä antamaan 

opetuksia ja esimerkkejä kaikkien aikojen ihmisille. Toisella aikakaudella te olitte Jeesuksen opetuslapsia, 

sillä te kuulitte minun huuliltani sen, minkä kaksitoista apostolia kuulivat ja levittivät, jotta kaikki ihmiset 

olisivat todistajia. Siksi minun lähtöni jälkeen nousi monia Kristuksen opetuslapsia ja monia marttyyrejä. 

20 Ihmiset: Tänä aikana, kun tulen Pyhänä Henkenä, jätän teidät koulutetuiksi Mestareiksi, jotka 

kykenevät välittömään yhteyteen Jumaluuden kanssa. 

21 Useimmat ihmisolennot eivät kuule Minua ihmisälyn kautta, mutta he saavat opetukseni sinun 

kauttasi. Lähestyy jo aika, jolloin lakkautan ikuisesti tämän muodon, jossa annan teille Sanani tässä 

maailmassa. Mutta monet kansat, jotka eivät ole kuulleet minua, kuulevat minut sinun kauttasi. Tänään 

liittoani kanssanne ei sinetöidä verelläni vaan valollani. 

22 Sinun ei tarvitse kysyä ihmisiltä, mitä tehdä, etkä änkyttää tai vaikene heidän kysymyksiinsä. 

Kannatte sisällänne Mestaria, joka puhuu teille ja inspiroi teitä. Rukouksesi saa riittävästi voimaa ja 

voimaa tehdä ihmeitä. 

23 Katsokaa, kuinka maailma suurten tarpeidensa edessä pohtii Jeesuksen toisella aikakaudella 

antamia lupauksia palata ihmiskunnan luokse ja tutkii aikaisempien aikojen profeettoja siinä toivossa, että 

tätä aikakautta ympäröivät tapahtumat ovat merkki lähestyvästä tulemisestani. 

24 Jos te Työni seuraajina tunnette itsenne alempiarvoisiksi ja halveksittaviksi lähimmäisiinne 

nähden, teitä pidetään tyhminä ja tietämättöminä. 

25 Se on vain ilmaisumuoto, jota käytän kertoessani teille, että ilmenen tietämättömien kautta. Sillä 

aivot, jotka sallivat inspiraationi kulkea, paljastavat sielun valon, ja valo on viisautta. 

26 Sanon teille uudestaan: Taistele! Niin kauan kuin sielu on kehityksen tiellä, se altistuu kiusauksille. 

Siksi opastan teitä ja annan teille voimaa, jotta voitte voittaa pahat taipumukset. Jos sielusi on vahva, se 

antaa mielelle voimaa ja sydämelle lujan tahdon voittaa lihan halut. Jos ihmiseltä puuttuu valo, hänen 

sielunsa ei kehity. Silloin kaikki elämän vastoinkäymiset vaikuttavat hänen sydämeensä voimalla, ja hän 

on kuin vene, joka kaatuu myrskyn keskellä. 

27 Kun ihminen on sielullisesti valmistautunut, on kuin hänellä olisi tuhoutumaton haarniskansa 

kiusauksen salakavaluutta vastaan. 

28 Olen paljastanut nämä opetukset teille, jotta kun putoatte tai kompastutte hetkeksi polulla, voitte 

tunnistaa rikkomuksenne ja etsiä uudelleen tietä korjaukseen. 

29 Jos olet nöyrä, hengellinen rikkautesi lisääntyy sinua odottavassa elämässä. Silloin saat rauhan, 

joka antaa sinulle olemassaolosi kauneimman tunteen. Ja hengessänne syntyy kaipaus palvella Isää 

olemalla uskollinen vartija kaikelle, minkä olen luonut, olemalla lohdutus kärsiville ja rauha rauhattomille. 

30 Se ei ole vain Sanani, joka ilmoittaa läsnäolostani teille näinä hetkinä, vaan se on oma sielunne, 

joka tuntee Minut syvästi tuon rauhan keskellä, jonka annan teille. 

31 Mestari on kanssanne. Sielusi on saanut paikkansa taivaallisessa pöydässäni. Totisesti sanon teille, 

tässä pöydässä ei ole etuoikeutettuja paikkoja, vaan kaikki ovat tasa-arvoisia, koska armoni ympäröi heitä. 

32 Rakkauteni läpäisee olemuksenne, niin että voitte rakastaa lähimmäistänne niin kuin minä rakastan 

teitä, ja niin ettei sydämissänne ole ensimmäistä eikä viimeistä paikkaa. Jos olisitte jo lähteneet kansojen, 

maakuntien ja kylien luo, löytäisitte ihmiskunnan ilman rakkautta, ilman armoa, löytäisitte kipua ja 

kurjuutta kaikkialla. Kaikkialta löytyisi sopivaa maata siemeneni kylvämiseen. 



U 260 

105 

33 Ihmiskunta tuntee läsnäoloni tietämättä, millä tavoin olen tehnyt itseni tunnetuksi, ja pelokkaassa 

rukouksessaan se sanoo minulle, että vain minun vereni voi pelastaa sen, että jos annan sille leipäni, se ei 

häviä nälkään ja rakkauden janoon ja että vain minun valoni tuo ratkaisun sen ristiriitoihin. Hänen tuskan 

ja epätoivon täyttämä äänensä kysyy Minulta: "Miksi Sinä et tule? Miksi et lähesty sitä, joka huutaa ja 

rukoilee sinua tuskissaan?" 

34 He eivät tiedä, että on ihmisiä, jotka kuulevat Minua päivästä toiseen ja saavat Henkeni läsnäolon, 

joka armollaan muuttaa hylkiöt jumaluuden palvelijoiksi. 

35 Jos he tietäisivät, että lähden pian uudelleen, he tuomitsisivat teidät armottomasti kiittämättömiksi, 

koska olette välinpitämättömiä heidän lohdutuksen, hengellisen sanan, valonsäteen tarpeensa suhteen. 

36 Valmistelen teitä parhaillaan lähtöni jälkeistä aikaa varten, jotta voitte pysyä yhtenäisinä elämän 

vaihteluista huolimatta, koska "Sana" jatkaa henkistä värähtelyä sisällänne paljastaen teille suuria 

inspiraatioita. Kun tulette yhteen puhumaan hengellisistä ilmentymistä, saatte minulta jumalallisia 

innoituksia, ja noina hetkinä tunnette Mestarin sydämen lämmön ja Hänen kätensä suloisen painon päänne 

päällä. Silloin teistä tuntuu kuin kuulisitte rakkaan ääneni, joka antaa teille rauhani. 

37 Minä annan teille pisaran parantavaa balsamia, jotta voitte vainotuksi joutuessanne tehdä 

ihmeparantumisia ihmisten keskuudessa. Sillä suurten epidemioiden aikana, kun tieteelle tuntemattomat, 

oudot taudit puhkeavat, opetuslasteni auktoriteetti tulee näkyviin. 

38 Uskon teille avaimen, jolla voitte avata kaikkein ruosteisimman lukon, toisin sanoen kaikkein 

hillittömimmän sydämen, ja jopa vankilan portit antaaksenne vapauden syyttömille ja pelastaaksenne 

syylliset. Elät aina rauhassa ja luotat minuun, sillä minne ikinä menetkin, enkelini suojelevat sinua. He 

tekevät tehtävänne täyttämisestä omansa ja kulkevat kanssanne koteihin, sairaaloihin, vankiloihin, 

eripuraisuuksien ja sodan kentille - minne ikinä menettekin kylvämään siementäni. 

39 Silloin kuudennen sinetin valo loistaa voimalla, joka on kuin universaali soihtu, jonka säteet kaikki 

näkevät, ja Opetukseni nimi tulee tunnetuksi ihmiskunnan keskuudessa. 

40 Tämä maan nurkka, jossa olen tehnyt itseni tunnetuksi tänä aikana, tulee olemaan heijastus 

Uudesta Jerusalemista, joka avaa "kaksitoista porttiaan" päästäkseen sisään ulkomaalaisille, jotka tulevat 

suurina joukkoina kysymään, missä Mestari on ollut tänä aikana, pyytämään todistusta Hänen 

suorittamistaan ihmeistä ja Hänen antamistaan todisteista, tutkimaan Hänen Sanaansa ja tarkkailemaan 

niitä, jotka olivat Hänen opetuslapsiaan. Monet tuovat pyhät kirjoitukset ja menneiden aikojen profetiat 

esiin selvittääkseen, olenko todella ollut keskuudessanne. 

41 Opetuslapsistani jotkut jäävät sinne, missä he nyt ovat. Mutta toisten on lähdettävä muihin maihin, 

ja matkalla apostoleina ja lähetystyöntekijöinä he näkevät taistelukenttiä, joilla tuho ja kuolema ovat 

jättäneet jälkensä. He näkevät kuolleet kaupungit, rauniot ja kurjuuden. Sitten alkaa taistelu "kuolleiden" 

palauttamiseksi takaisin uskon, valon ja rakkauden elämään. Mutta jos ihmiset epäilevät "työntekijöitteni" 

totuudellisuutta, teen ihmeitä heidän välityksellään. Silloin uskottomat kääntyvät, he itkevät, ja 

kansanjoukot valuttavat näiden lähettiläiden sydämen tuskallaan. 

42 Et tiedä, kuka sinut kutsuu ja ottaa vastaan. Mutta minne ikinä menettekin ja kenelle ikinä 

esittäydyttekään, puhukaa aina nöyryyteen ja nöyryyteen pukeutuneina. Sinä tulkitset lakia, menneiden 

aikojen ilmoituksia ja opetuksia sekä sitä, mitä Pyhä Henki on ilmoittanut tänä aikana. Puhukaa 

kuvaannollisesti, mutta osaatte selittää kuvaannolliset ilmaisuni ja vertaukseni, jotta aikuiset 

ymmärtäisivät, lapset heräisivät ja vanhukset eivät raastaisi aivojaan. 

43 Ne, jotka kääntyvät tähän Sanaan, liittyvät "työläisiin" ja lähtevät voittamaan sydämiä ja sieluja 

Minulle. 

44 Vastakkainasettelusta tulee raju mutta hedelmällinen, koska kipu on tehnyt sydämet 

hedelmällisiksi jo etukäteen. 

45 Tunnista muutokset, joita tapahtuu opetukseni ansiosta! 

46 Aineellinen väkivalta mitätöityy, tiede hämmentyy, ylpeys nöyrtyy ja intohimot alistuvat. 

47 Ihmisen sielu, joka on jo kehittynyt evoluutionsa ansiosta, ymmärtää ja omaksuu pian oppini 

ilmestykset. Materialismin, oman edun tavoittelun ja turhuuksien takana on henkisielu, joka odottaa minun 

tuloani. 

48 Varmista, että kylvämäsi siemen on niin puhdas kuin olen sen sinulle uskonut. 
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49 Tapaat ihmisiä, jotka ajattelevat eri tavalla kuin sinä, jotka tuntevat ja elävät eri tavalla ja joiden 

tavat, olosuhteet, lait, opetukset ja rituaalit ovat myös hyvin syvällä heidän sydämessään. 

50 Tulette todistamaan maailmankatsomusten ja oppien kamppailuja, toiset noudattavat osittain 

lakiani, kun taas toiset kääntyvät täysin pois näistä periaatteista. Annan heidän kohdata ja taistella toisiaan 

vastaan. 

51 Tässä vastakkainasettelussa näette suurten uskonnollisten yhteisöjen käyttävän enemmän 

väkivaltaa ja epäoikeudenmukaisuutta kuin rakkautta ja laupeutta. Tulette näkemään heidän 

pyrkimyksensä sitoa heikot itseensä. 

52 Hajoaminen tulee näkymään kaikissa, koska totuudella on omat aseensa puolustaakseen niitä, jotka 

pitävät kiinni totuudesta. Mutta kun ihmisissä herää kysymys: "Missä on totuus?", teidän tulisi vastata: 

"Rakkaudessa." 

53 Opetuslapset, teidän ilonne on suuri, koska minun Sanani on yhä teidän kanssanne - tämä Sana, 

joka antoi teille elämän, joka piti teitä yllä koettelemusten aikoina ja joka ravitsi teitä. Kun teidät esiteltiin 

hänelle, koitte haavojenne sulkeutuvan ja elämänne muuttuvan. 

54 Kuinka monet aineelliseen liittyvät pyrkimykset kuolivatkaan sydämessänne, sielunne suureksi 

iloksi, joka näki tilaisuuden käyttää elämää hyväkseen tekemällä hyviä tekoja hengellisellä siemenellä! 

Käännät katseesi menneisyyteen ja arvioit, millainen olit ennen ja millainen olet nyt. Huomaat hengellisen 

edistymisen, jota olet saavuttanut, ja kiität Minua sydämesi pohjasta. 

55 Jos olet tehnyt rikkomuksia, olen rakastavasti korjannut sinua pettämättä sinua muille. Sillä en 

halua, että maailma näkee teissä heikkoutta ja parantaa teitä. Maailma on julma, eikä sen oikeudessa ole 

armoa. 

56 Antakaa henkisen maailmani korjata teitä. He ovat parhaita ystäviänne, he ovat rakkauden veljiä ja 

sisaria, jotka eivät puhu rakkauden teoistaan. Kuinka monesta kuilusta ja vaarasta he ovat pelastaneet 

sinut, kuinka monesta huonosta päätöksestä he ovat saaneet sinut luopumaan. Kuinka usein he ovatkaan 

sulkeneet huulesi, jotta sydämesi intohimo ei olisi päässyt purkautumaan sanoille, jotka olisivat voineet 

olla tuomio sinulle itsellesi! 

Jos olet epäonnistunut huonossa yrityksessä, jota pidit hyvänä, he ovat suunnitelleet sinulle hyvän 

polun. He ovat väsymättä rinnallasi hoitajina ja suojelijoina. Myöskään he eivät enää kommunikoi, kun 

lakkaan puhumasta. Älkää kuitenkaan vetäkö kaikkea rakkautta pois näiltä olennoilta, sillä ne ovat hyvin 

lähellä teitä ja antavat teille edelleen apuaan. 

57 Työni ei lopu, koska en enää puhu teille enkä myöskään henkimaailmalleni. Päinvastoin, Isän 

kanssa käytävän täydellisen vuoropuhelun aika tulee, jolloin kuulette Hänen äänensä hengellisesti. 

58 Sanaani ei kuulla niin kuin Mooses kuuli sen Siinailla, se ei materialisoidu myrskyn pauhussa, ei 

inhimillistetä niin kuin toisella aikakaudella Jeesuksen huulilta, eikä ihmisten äänenkantajien kautta niin 

kuin te olette kuulleet sen tänä aikana Pyhältä Hengeltä. Jokainen, joka valmistautuu, pääsee hengestä 

henkeen käytävään keskusteluun, joka ei ole vain joidenkin etuoikeus. 

59 Sieluille on luonnollisinta osata kommunikoida ja tuntea sen hengen kieli, josta ne ovat nousseet. 

60 Spiritualisoituminen tuo mukanaan uinuvien lahjojen tai kykyjen heräämisen ja sydämen kaikkien 

kuitujen hienovaraisuuden. 

61 Läsnäoloni tulee tuntumaan. Kun puhutte Työstäni, minä innoitan teitä ja puhutte mittaamattoman 

viisaita lauseita, jotka yllättävät jopa paljon tietävät ihmiset. Ne, jotka saavuttavat suurta edistystä tässä 

kommunikaatiossa, eivät saa vain sanoja, lauseita tai ajatuksia, vaan kokonaisia oppipuheita, jotka ovat 

täynnä täydellisyyttä. Kätenne pystyvät kirjoittamaan kuin "kultasulat", kuten apostoli Johanneksen kädet 

Pyhän Hengen innoittamina. 

62 Jos olet epäuskoisten, kirjanoppineiden ja pappien ympäröimänä ja tunnet olevasi täynnä 

Henkeäni, älä sano kenellekään, että Isä puhuu suusi kautta. Mutta jatkan puhumista teidän kauttanne 

ihmiskunnalle. Tässä kommunikaatiossa anna silmiesi olla auki ja sielusi haltioitunut, hämmästy siitä, 

mitä huulet paljastavat sillä hetkellä. 

63 Ennustamisen lahja näkijyyden kautta vapautuu niin ikään, ja se paljastaa teille salaisuuksia, joita 

ei ole vielä paljastettu, ja antaa teidän nähdä tulevaisuuden. Mutta näkijän ei pitäisi koskaan olla tuomari 

tai lähimmäistensä paljastelija. 
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64 Tämä tulee olemaan viestintä hengeltä hengelle joissakin muodoissa, joiden kautta kerron teille 

jälleen kerran, että vuonna 1950, kun sanani teidän keskuudessanne päättyy, työni ei ole päättynyt. Sen 

kohtalo, sen tehtävä koko maapallolla jatkuu. 

65 Teidän on valmistauduttava, ja sitten aina kun kokoonnutte - olipa se sitten näissä 

yhteisökeskuksissa, kodeissanne tai ulkoilmassa - tunnette hengellisesti läsnäoloni näissä 

kokoontumisissa. 

66 Mutta olkaa varuillanne, sillä myös vääriä opetuslapsia ilmestyy, jotka julistavat, että heillä on 

suora yhteys Isään, ja välittävät vääriä ohjeita ja innoituksia. Olen opettanut teitä erottamaan totuuden 

petoksesta, tunnistamaan puun sen hedelmistä. 

67 Minä koettelen toisia ja toisia, ja te tulette näkemään, että oikeat opetuslapset pysyvät uskossaan ja 

väärät lankeavat heikkouteensa. 

68 Kun pidän viimeisen opetuspuheeni, näen surua niissä, jotka eivät ole käyttäneet opetuksiani, 

mutta niissä, jotka ymmärtävät lähtöni merkityksen, näen tyytyväisyyttä heidän edistymisensä vuoksi. 

69 Jätän teille oppaaksi tavoittamaan Minut rukouksen - ei sen, mitä huulet lausuvat, eikä sen, mitä 

sanotte laulujen kautta, vaan sen, joka on täynnä puhtaita ajatuksia ja jaloja tunteita. 

70 Jos sinua vastustetaan tällaisesta käyttäytymisestä, älä pelkää. Jos teidät tuomitaan siitä, että ette 

polvistu alttarien ja kuvien edessä, älkää myöskään pelätkö. Sinun hetkesi puhua tulee, ja vakuutat 

totuudella. Osoitatte, että Jumalan palvonta ei ole julkista eikä ulkoista, vaan sisäistä ja hengellistä. 

Ihmiset etsivät virheitä kaikesta tästä, eivätkä löydä niitä. 

71 Pysykää sinnikkäästi mukana, niin näette epäjumalanpalvelijoiden ymmärtävän virheensä ja 

tuhoavan epäjumalansa omin käsin. 

72 Totisesti minä sanon teille: ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin minun sanani ei toteudu. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 261 
1 Sanani on selkeä, sen yksinkertainen ilmaisu vakuuttaa ja liikuttaa sekä koulutettuja että 

kouluttamattomia. Sen selkeyden edessä olette ymmärtäneet helposti monia oppitunteja, joita ette joko 

voineet ymmärtää tai joita ette halunneet hyväksyä. 

2 Nykyään tiedätte, että ihminen voi tunnistaa Jumalansa ilman, että hän tarvitsee tunteiden 

yltäkylläisyyttä voidakseen havaita hengellisen niiden kautta. Tänään tiedätte, että rajallisista aivoistanne 

huolimatta voitte muodostaa käsityksen siitä, miten Jumalan ja ihmisen välisestä täydellisestä yhteydestä 

tulee todellisuutta, aivan kuten olette vakuuttuneita ilmentymäni totuudesta äänenkantajieni älyn kautta. 

3 Niissä, jotka ovat kuulleet Minua, on tullut valkeus, minkä vuoksi valheellinen ja epäpuhdas ei voi 

enää päästä heidän sydämeensä. 

4 Nyt on valon aika, jolloin ihminen, sen lisäksi, että hän uskoo, ymmärtää, järkeilee ja tuntee 

totuuteni. 

5 Opetukseni tarkoituksena on vakuuttaa kaikki siitä, että kukaan ei tullut tähän maailmaan ilman 

pätevää syytä, että tämä syy on jumalallinen rakkaus ja että kaikkien ihmisten kohtalona on täyttää 

rakkauden tehtävä. 

6 Ihmiset ovat aina alusta alkaen kysyneet itseltään: "Kuka minä olen?". Kenelle olen velkaa 

elämän? Miksi olen olemassa? Miksi tulin tänne, ja minne olen menossa?" He ovat saaneet vastauksen 

selityksissäni ja pohdinnoissaan siitä, mitä olen paljastanut teille ajan kuluessa, sillä he ovat olleet 

epävarmoja ja tietämättömiä. Mutta jotkut uskovat jo tietävänsä kaiken; mutta sanon teille, että he ovat 

suuressa erehdyksessä, sillä ihmiset eivät voi mitenkään saada selville sitä, mitä Jumalan Viisauden 

kirjassa on säilytetty, ennen kuin se on paljastettu heille; ja tässä Jumalallisen Viisauden kirjassa on 

paljon, sen sisältö on ääretön. 

7 Tämä maailma ottaa uuden askeleen totuuden oivaltamisessa. Yhtäkkiä se joutuu hämmennyksen 

valtaan, mutta sen jälkeen se rauhoittuu ja tulee ymmärrykseen. 

8 Ihminen on aina kamppaillut saadakseen totuuden tuntemuksen. Aluksi hän uskoi kaiken johtuvan 

luonnosta, mutta myöhemmin hän tuli havainnoimalla ja pohtimalla siihen tulokseen, että ei ole 

mahdollista, että niin monet ihmeet ja täydelliset teokset syntyvät tyhjästä, vaan että on oltava olemassa 

luova voima, älykkyys ja korkeampi voima. Tämä vakaumus vahvisti ihmisten uskoa, ja he puolestaan 

loivat kultteja ja riittejä palvomaan sitä, josta kaikki luodut olivat syntyneet. 

9 Ihmissydämessä heräsi uusia kysymyksiä: "Kuka on Jumala? Millainen hän on? Onko Hän todella 

olemassa vai ei?" Ihmiset kysyivät näitä ja muita kysymyksiä olemassaolostani ja olemuksestani, ja 

vastasin aina jokaiseen puheluun ja kysymykseen. 

10 Jumala oli antanut ihmisille monia todisteita ja ilmoituksia ihmiskunnan ensimmäisistä päivistä 

lähtien - aineellisia, kosketeltavia ja näkyviä ilmenemismuotoja, jotka riippuivat näiden luotujen 

naiiviudesta, tietämättömyydestä ja yksinkertaisuudesta, kunnes, kun oikea aika oli koittanut, näytin itseni 

maailmalle Jeesuksen kautta vastatakseni henkilökohtaisesti kaikkien ihmisten kysymyksiin, hälventää 

kaikki epäilykset ja valmistaa heidät aikaan, jolloin he eivät enää olisi tietämättömiä, viattomia ja typeriä 

pieniä lapsia, vaan jumalallisen Hengen valon ansiosta heistä tulisi suuria opetuslapsia, Jumalan lapsia, 

rakkauden ja tiedon kohottamia - ihmisiä, jotka ovat tietoisia luonteestaan, kohtalostaan ja olemassaolonsa 

syystä. 

11 Vaikka jotkut ovat aina hakeneet jumalallista tukea ja apua voittaakseen elämässä, toiset ovat 

älykkyytensä kehittyessä tulleet ylimielisiksi, koska he pitivät itseään itsenäisinä, voimakkaina ja viisaina. 

He uskoivat pystyvänsä luomaan luovia ideoita ja olemaan omavaraisia. 

12 Spiritualisteja ja materialisteja on aina ollut olemassa tässä ihmiskunnassa, samoin kuin 

maailmankatsomusten välinen taistelu, jossa kumpikin taistelee todistaakseen, että hänellä on totuus. 

13 Henkinen Läsnäoloni tapahtui tänä aikana rauhoittaakseni teidät, saadakseni teidät sovintoon, 

vastatakseni kaikkiin kysymyksiinne ja todistaakseni teille, etteivät ne, jotka taistelivat hengellisen 

puolesta, eivätkä ne, jotka julistavat, että ainoa totuus on aineellisen elämän sisältämä totuus, ole oikeassa. 

Edelliset ovat tehneet syntiä fanaattisina ja jälkimmäiset tietämättöminä. He eivät ole tulleet tietoisiksi 

siitä, että toinen on toisensa tavoin osa tuota totuutta, mutta he eivät ole ymmärtäneet, miten sovittaa ne 

yhteen, sovittaa ne yhteen toistensa kanssa ja yhdistää ne rakkaudessa. 
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14 Teistä tuntuu mahdottomalta, että ymmärtäisitte toisianne, te ette usko näin suurenmoiseen 

yhdistymiseen. Mutta totisesti, sanon teille, tiedän hyvin, että tästä yhdistymisestä tulee todellisuutta. 

15 Muuten teillä ei enää olisi sitä täydellistä luonnetta, jollaiseksi Jumala teidät loi, eikä teillä enää 

olisi minun valoani omassatunnossanne, jotta voisitte toimia oikeudenmukaisesti ja oikein, kuten kaikki 

Isän teot ovat. Mutta on välttämätöntä odottaa vielä vähän aikaa, jotta tuo valo, tuo jumalallinen osa, jota 

te kutsutte hengeksi, voisi kulkea ihmisen läpi koko sen tahdonvapauden, joka näille on myönnetty, jotta 

se voisi johdattaa hänet uudistumisen, ennallistumisen ja hengellisen ylöspäin suuntautuvan kehityksen 

työhön. 

16 Olet valmistanut sydämesi pyhäköksi, jotta voit vastaanottaa minut sinne. Sitä ennen kävit läpi 

omantuntosi tutkinnan, ja katumuksen kyyneleet virtasivat monista silmistä. 

17 Olen kuullut teitä kaikkia ja siunaan teitä kaikkia. 

18 Tiedän, kuka on tuntenut tuskaa, koska hän oli heikko oikeudenkäynnissä, kuka oli luvannut 

Minulle antaa anteeksi viholliselleen, mutta ei antanut. Mutta kun hän palasi luokseni kuullakseen Minua, 

hän tunsi heti omantuntonsa moitteen, tunnusti nöyrästi rikkomuksensa ja pyysi Minulta uutta tilaisuutta. 

19 Tietäkää, että teen teistä vahvoja, niin ettette enää kaadu, että opetan teitä äärettömällä 

kärsivällisyydellä ja pitkämielisyydellä ja että annan kaikille uusia tilaisuuksia todistaa ymmärryksensä, 

ponnistelunsa, tahdonvoimansa ja edistyksensä. 

20 Ymmärrä, että vilpitön katumus pesee pois monta tahraa, keventää taakkaasi ja antaa sydämellesi 

rauhan. Sitten kun tunnet olevasi vapaa taakastasi, muista, että on monia kanssaihmisi, jotka eivät rukoile 

ja jotka kuitenkin kärsivät, jotta voit rukoilla heidän puolestaan täydessä vakaumuksessa siitä, että 

parantava balsamini vuodatetaan kaikkien sairaiden ja hädänalaisten päälle. 

21 En vaadi teiltä tuntikausia kestävää rukousta, vaan lyhyttä ja sydämellistä rukousta, joka on 

muodoltaan yksinkertainen ja hengellisyydeltään syvällinen. Nuo hetket riittävät Minulle antamaan teille 

armoni. 

22 Rukous on hengellinen keino, jonka olen innoittanut ihmistä kommunikoimaan Jumaluuteni 

kanssa. Siksi se on alusta alkaen ilmennyt teissä kaipuuna, sielun tarpeena, turvapaikkana vierailun 

tunteina. 

23 Se, joka ei tunne todellista rukousta, ei tunne sen tuomia siunauksia, ei tunne sen sisältämää 

terveyden ja hyödyn lähdettä. Hän tuntee halua lähestyä Minua, puhua Minulle ja tuoda pyyntönsä Minun 

eteeni; mutta koska häneltä puuttuu hengellisyys, pelkkä ajatustensa esille tuominen tuntuu hänestä niin 

köyhältä, että hän etsii välittömästi jotain aineellista tarjottavaksi Minulle, koska hän ajattelee, että hän 

osoittaa Minulle siten parempaa kunnioitusta. 

24 Tällä tavoin ihmiset ovat sortuneet epäjumalanpalvelukseen, fanaattisuuteen, riitteihin ja ulkoisiin 

kultteihin, jotka tukahduttavat heidän sielunsa ja vievät heiltä sen siunatun vapauden rukoilla suoraan 

Isäänsä. Vasta kun kipu on hyvin voimakasta, kun tuska saavuttaa inhimillisten voimien rajat, sielu 

vapautuu, unohtaa muodollisuudet ja kaataa epäjumalansa, jotta se voi kohota ja huutaa sydämensä 

pohjasta: "Isäni, Jumalani!"." 

25 Rukouksen kautta ihminen saavuttaa rauhan, hän saa viisautta, hän saa terveyttä, hän ymmärtää 

syvällisiä asioita, mieli valaistuu ja sielu rohkaistuu. 

26 Se, joka osaa rukoilla hengeltä hengelle, tuntee olevansa suojassa kaikkialla, mutta ei se, joka etsii 

hahmoja ja kuvia, joiden luokse hänen on mentävä tunteakseen niiden läsnäolon ja tunteakseen olonsa 

turvalliseksi. 

27 Näettekö, kuinka tänä materialismin aikana kansakunnat käyvät ahkerasti sotaa toisiaan vastaan? 

Mutta kerron teille, että monet ihmiset siellä, noiden sotatapahtumien keskellä, ovat löytäneet rukouksen 

salaisuuden - sen rukouksen, joka kumpuaa sydämestä ja tulee luokseni kiireellisenä avunhuutona, 

valituksena, rukoilevana anomuksena. Kun he sitten kokivat pyydetyn ihmeen matkalla, he tiesivät, ettei 

ole muuta tapaa puhua Jumalalle kuin sielun kielellä. 

28 Opetuslapset: Te, jotka muodostatte yhteisön, jotka ette ole saaneet vain oppitunnin vaan 

kokonaisen kirjan, olette valmiita puhumaan Minusta niin kuin kukaan ei ole ennen puhunut. 

29 Annan teille nyt monia mahdollisuuksia täyttää tehtävänne - käyttäkää niitä. Anna kaikille, opeta 

kaikkia. Sillä, mitä olen antanut teille, ei ole rajoja, ja sen kautta sydämenne ei koskaan tule olemaan tyhjä 



U 261 

110 

- päinvastoin, mitä enemmän annatte, sitä enemmän näette sen lisääntyvän sisällänne. Mitä enemmän 

rakastatte, sitä suurempi hyveenne on. 

30 Jätän rakkauteni kansani keskuuteen todistukseksi läsnäolostani. 

31 Julistukseni on kanssanne, valoni loistaa ihmisälyyn lähettäen rakkauden viestini ihmiskunnalle 

sen välityksellä. 

32 Teistä tulee sanansaattajia, joiden huulilla sanani kulkee maakunnasta maakuntaan ja sydämestä 

sydämeen. 

33 Tämä aika on omistettu tämän kansan itsetutkiskelulle, se on sisäistä tutkimustanne varten, jotta 

voitte todella tietää, rakastatteko Minua puhtaasti vai oletteko langenneet fanaattisuuden uhriksi. Nyt on 

otollinen hetki parantaa virheitäsi. 

34 Tutkimalla sanan "henkistäminen" merkitystä olette ymmärtäneet, että on virhe haluta edustaa 

jumalallista symboleiksi kutsuttujen muotojen avulla - virhe, joka on vieläkin suurempi, kun ajattelette, 

että silloin piilotatte ulkoisen olemuksen avulla todellisuuden, joka on aivan edessänne. 

35 Muistakaa, että ilmenen aina älykkyytenä, elämässä, rakkaudessa ja voimassa, en koskaan 

elottomina hahmoina. Jopa tänään osallistutte erääseen ilmentymiini, joka tapahtuu ihmisen älykkyyden 

kautta. Miksi vaaditte välttämättä esittää Minua sieluttomissa kuvissa ja hahmoissa? Henkilö, jonka kautta 

ilmentymäni ilmenee, tuntee Minut syvästi ja intensiivisesti sielussaan ja jopa ruumiissaan, hänen ilonsa 

on syvää, ja hänen haltioitumisensa saa hänet näkemään kirkkaasti valon, joka saavuttaa hänen 

älykkyytensä. 

36 Olet kuin tämä henkilö. Miksi sitten ette tunne Minua myös sydämessänne? 

37 Pohtikaa tätä opetusta ja tulette siihen johtopäätökseen, että siellä, missä on taipumus 

materialisoida Jumalallinen, ei voi tapahtua henkistymistä. 

38 Tällä hetkellä te kaikki ette ymmärrä, mitä "henkistyminen" tarkoittaa, ettekä ymmärrä, miksi 

pyydän teitä saavuttamaan tämän sisäisen kohoamisen. Voitteko olla halukkaita ja kuuliaisia käskyilleni, 

jos ette edes ymmärrä, mitä pyydän teitä tekemään? Mutta jotkut ymmärtävät ihanteen, jonka Mestari 

herättää opetuslapsissaan, ja he kiirehtivät seuraamaan hänen ohjeitaan. 

39 Rakkaus symboliikkaan ja muodollisuuteen sekä kuvien kunnioittaminen muistuttavat 

ihmiskunnan hengellisestä lapsuudesta, alkukantaisista ajoista, jolloin ihmiset tarvitsivat ulkoista ja 

näkyvää uskoakseen jumaluuteen. 

40 Ihmisen älykkyys oli kehityksensä alkuvaiheessa. Siihen aikaan en olisi sanonut ihmiselle: 

"Tutkikaa ja ymmärtäkää se, mikä kuuluu sielulle." Mutta nykyään, kun ihminen on astunut kaikille 

tieteen poluille, kun hän on kehittänyt monia filosofioita, kun hän on kehittynyt älyllisesti monilla aloilla - 

eikö hän lopulta ymmärrä spiritismiä? Tuleeko hän hämmentyneeksi uuden viestini edessä? Ei, ihmiset, 

ihmisen sielu tarvitsee ja kaipaa minun oppiani pelastuksesta. 

41 Älkää pelätkö taistelua tämän opetuksen levittämisestä ja kylvämisestä. Jo nyt monet kansat 

kunnioittavat pyhää oikeutta ajatella vapaasti. Myöhemmin ihmiset tulevat tuntemaan sen mielen 

vapauden, jota ihmiskunta ei ole tähän asti tuntenut. 

42 Sodat jatkuvat maailmassa, kuoleman ja tuhon uhka painaa kansoja, ja tämä johtuu siitä, että 

ihmiset, jotka pitävät itsepäisesti kiinni filosofioistaan ja opeistaan, eivät halua tunnustaa totuutta. 

43 Ihmiset, annan teille hengellistä rohkaisua, jotta ette pelkäisi epäonnistumista. Jos olen sanonut 

teille, että tämä valo, jonka olen sytyttänyt sieluunne, hälventää varjot, toistan nyt, että olen kertonut teille 

totuuden. 

44 Tällä hetkellä ympäröin teidät jumaluuteni valolla. Tulen alas valmistamaan teitä Mestareiksi 

opastamaan lähimmäisiänne rakkauden ja laupeuden, nöyryyden ja anteeksiannon sanoilla ja teoilla. Mutta 

totisesti sanon teille, että työt puhuvat aina enemmän kuin sanat. 

45 Ihminen puhuu myös rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan, veljeydestä ja rauhasta, mutta teoillaan 

hän kieltää sanansa. 

46 Tänään, kun Isä on tullut alas tekemään itsensä tunnetuksi teille ihmisälyn avulla, sanon teille: 

Älkää kuuluko niihin, jotka puhuvat rakkaudesta ja kantavat vihaa, jotka puhuvat hyvästä ja tekevät 

päinvastoin, jotka puhuvat rauhasta ja yllyttävät sotaan. Ei, jotta näkisitte sanani kukoistavan 

keskuudessanne, teidän on puhuttava siitä sydämestä tulevien tekojen kautta. 
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47 Puhukaa sielun kautta, sillä olette Pyhän Hengen ajan huipulla. Pysykää aina iloisina. Jos tunnette 

Minun olevan kaukana lyhyen aikaa, se en ole Minä, joka on lähtenyt, vaan te, koska olette heikentäneet 

sieluanne. Sillä minä elän sydämessäsi ikuisesti. 

48 Ihminen itse luo etäisyydet ja esteet Jumalallisen Hengen ja ihmisen sydämen välille. Mutta asun 

niin lähellä teitä, että teidän ei tarvitse etsiä katseellanne horisonttia nähdäksenne minut. Riittää, jos 

tunkeudutte sisäiseen olemukseenne antaumuksella ja mietiskelyllä löytääksenne Minut pyhäkössäni. 

49 Tämän ajan ilmestykseni tuovat teidät hengelliseen yhteyteen jumaluuteni kanssa - läheisyyteen, 

jota sielunne on aina etsinyt. 

50 Näen ja kuulen yhä tämän ihmiskunnan imartelevan Minua ja kutsuvan Minua riiteillään, 

laulullaan, sanarukouksillaan ja erilaisilla palvonnan muodoillaan tunteakseen Minut lähellään. Kaikille 

annan läsnäoloni tuntua, olen kaikkien kanssa. Mutta nyt on tullut aika, jolloin Herra haluaa, että Hänen 

lastensa palvonnan on oltava täydellistä, että myös heidän yhteydenpitonsa Isään on täydellistä. Ja tämä on 

se, mitä tämä opetus on paljastanut teille tänä aikana. Tänään olette oppineet Minulta, miten rukoilla ja 

miten päästä hengen ja hengen väliseen vuoropuheluun. 

51 Jotta voisitte edistyä tällä tiellä, kehotin teitä jättämään syrjään kaikki rituaalit ja ulkoisen 

palvonnan. Sen jälkeen kokoustiloistanne katosivat vähitellen kaikki ne esineet, joilla yrititte esittää 

jumalallisia ominaisuuksia, ja myös Jumalan hengellisen palvonnan mielekkyys tai ulkoistaminen. 

52 Opetukseni ei ole vain sitä varten, että se antaisi sinulle voimaa ja luottamusta elämäsi matkan 

aikana maan päällä; se on sitä varten, että se opettaa sinulle, miten voit jättää tämän maailman, ylittää 

tuonpuoleisen kynnykset ja astua ikuiseen kotiin. 

53 Kaikki uskontokunnat vahvistavat sielua sen kulkiessa tämän maailman läpi, mutta kuinka vähän 

ne paljastavat sille ja valmistavat sitä suurelle matkalle tuonpuoleiseen. Tämä on syy siihen, miksi monet 

pitävät kuolemaa loppuna tietämättä, että siitä lähtien ihminen näkee todellisen elämän äärettömän 

horisontin. 

54 Olette kutsuneet opetuksia, joita olen antanut teille Pyhän Hengenä tänä aikana, spiritualismiksi, 

koska Hän on paljastanut teille monia läpitunkemattomia salaisuuksia. Ei ole enää nykyaikaista, että 

tuonpuoleisen ja ihmisen välillä on verho. Paljastan teille tuosta elämästä niin paljon kuin pystytte 

käsittämään, ja vain sen, mikä on minun tahtoni. 

55 Älkää pitäkö hautaa loppuna, älkää nähkö sen takana tyhjyyttä, kuolemaa, pimeyttä tai 

olemattomuutta. Sillä fyysisen kuoleman tuolla puolen on elämä, valo, kaikki. 

56 Ennen kuin astutte noille alueille, teidän on valmistauduttava, ja sitten sielunne kohottamisen 

kautta pystytte asumaan tai astumaan "henkiseen laaksoon" jo nyt, kun olette vielä inkarnoituneena. 

57 Älä näe ruumiissasi kahleita, vihollista tai teloittajaa, vaan näe ruumiissasi heikko olento, jota 

sinun on vahvistettava, sillä silloin se on palvelijasi, tukesi ja paras välineesi tehtävän suorittamiseen ja 

vuorelle kiipeämiseen. Hengellistäkää se antamatta sen sortua fanaattisuuteen, jotta voitte irrottautua 

rukouksissanne ja tuoda parantavaa balsamia sairaille ajatuksen siivillä. 

58 Kun toisella aikakaudella puhuin opetuslapsilleni valtakunnastani, he eivät ymmärtäneet sitä ja 

kysyivät minulta: "Missä on sinun valtakuntasi, Herra?". Mutta kun lähtöni päivä lähestyi, sanani ei ollut 

enää vertauskuvallinen, vaan siitä tuli selvästi ymmärrettävä, ja kaikki ymmärsivät sen. 

59 Jopa nyt, kun lähestyy aika, jolloin en enää näyttäydy tässä muodossa, olen luopunut allegorisesta 

ilmaisusta puhuakseni teille yksinkertaisesti niistä suurista asioista, jotka olen varannut teille. Kaikki se, 

mitä olen puhunut teille vuodesta 1866 lähtien, tiivistyy näiden kolmen viime vuoden opetuksiini. 

60 Tämä sana, jonka olette tällä hetkellä kuulleet ihmisen mielen valaisevan jumalallisen säteen 

välityksellä, on ollut teille uutta mannaa sielullenne. Se on myös ollut kuin Jeesuksen erämaassa tekemä 

ihme leipien ja kalojen kanssa. 

61 Aika, jonka aikana puhun teille, on jo hyvin lyhyt. Kouluttakaa itseänne ja käyttäkää sanaani ja 

esimerkkejäni, jotta voitte niiden avulla mennä ihmiskunnan luo todistamaan opetuksestani. Monet ovet 

avautuvat sinulle, toiset pysyvät kiinni. 

Lukuisat ihmisjoukot tulevat kuulemaan sinua, ja heidän joukossaan on myös "kuuroja". Mutta 

kylväkää, sillä ihmisen sydän on kuin multa. Minä lähetän kastetta ja sadetta kylvösi päälle, ja siemen 

nousee. 

62 Ne, joiden on määrä mennä muiden kansojen luo, ylittävät rajat rauhan sanansaattajina. 
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63 Maailma odottaa teitä sovituslaaksona kaikkine kipuineen, paheineen, sairauksineen ja haavoineen, 

jotta voitte levittää niihin teille uskomaani balsamia, joka parantaa kaikki pahat. 

64 Te ette tunne kykenevänne suuriin tekoihin, mutta minä, teidän välityksellänne, pienellä osuudella 

rakkauttanne ja laupeuttanne, saan aikaan yllättäviä tekoja, joihin jopa te tunnette itsenne arvottomiksi. 

65 Kun sanani ei enää kajahda näissä kokoontumishuoneissa, te tulette yhteen lukemaan 

opetuspuheitani, joista ymmärrätte monia opetuksia, joita ette ennen voineet ymmärtää. Näkijät näkevät 

Mestarin muodon, joka antaa teille uusia ilmestyksiä Pyhänä Henkenä. Siellä, teidän keskuudessanne, 

sairaat lievittävät kipuaan ja kuolemansairaat saavat elämän takaisin, sureva löytää lohdutusta ja 

epätoivoinen uutta toivoa. 

66 Teidän on opetettava oman elämänne esimerkillä, minä teen loput. Tahtoni oli antaa teidän 

osallistua tähän rakkauden työhön, jotta rakastamalla lähimmäisiänne voitte rakastaa Minua itseäni. 

67 Valmistautukaa viimeiseen opetuspuheeseeni asti, sillä se on kuin viimeinen ateria toisella 

aikakaudella, kun saatte viimeiset sanani. 

68 Ne, jotka eivät noudattaneet ohjeitani eivätkä pyrkineet henkistymään, jotka pitivät itsepäisesti 

kiinni vanhentuneista tavoista ja perinteistä, joutuvat vuodattamaan kyyneleitä, ja myöhemmin, kun he 

lukevat kirjaa, jonka annan teille tällä kertaa, he tulevat tietoisiksi virheistään. Sitten he yrittävät tuskan ja 

katumuksen vallassa korjata virheensä. 

69 Rakkauteni valo valaisee maailman ja sen polut, kun pimeys uhkaa peittää ne. Päivä toisensa 

jälkeen sieluja nousee suuri määrä, ja he lähtevät tästä elämästä tietämättä, minne he ovat menossa. Älä 

unohda heitä, anna heille rukouksesi ja armosi valo. Älkää olko huolissanne valo-olennoista, sillä ne ovat 

jo valossa ja rukoilevat puolestanne. Älä rukoile vain ihmisten puolesta, vaan rukoile kaikkien 

lähimmäistesi puolesta. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 262 
1 Henkeni on mielissään, kun Hän näkee teidät yhdistyneinä samassa halussa lähestyä Mestaria. 

Täällä, Sanani ilmentymässä, unohdatte kurjuuden, kaunan, kateuden ja kärsimyksen. 

2 Sinun on hyvä puhdistaa sydämesi, sillä minun sanani tulee siihen, kun olet valmistanut sen 

pyhäköksi. 

3 Nöyryyden ja yksinkertaisuuden pitäisi olla läsnä hengellisessä Jumalanpalvonnassanne, jotta 

aineellinen ja pramea ei häiritsisi teitä olennaisesta, joka on rakkaus Isäänne kohtaan ja laupeus 

lähimmäistänne kohtaan. Kun olette valmiita kokemaan näitä kohoamisen hetkiä, silloin ajattelunne on 

sopeutunut jumalalliseen ajatukseen. 

4 Muodostakaa yhtenäinen, veljellinen kansa, joka rakastaa totuutta ja hyviä tekoja, joka iloitsee 

uusien veljien ja sisarten saapumisesta, joka toivottaa heidät tervetulleiksi hymy huulillaan, todellinen 

laupeus sydämessään ja rukous hengessään. Annat heille sen, mitä olet kerännyt sinä aikana, kun olet 

kuullut minua. Näytätte heille todellisen polun, jonka olen merkinnyt teille, ja iloitsette ajatuksesta, että 

otatte Minusta mallia. Sillä ei ole väliä, että tietämyksesi ei ole vielä kovin syvällistä. Jos 

hyväntekeväisyytenne on suurta, teette todellisia ihmeitä. 

5 Tämä tehtävä ei koskaan tunnu raskaalta, jos sen suorittaja valaisee työnsä rakkaudella. Toisaalta 

se voi tuntua raskaalta ristiltä sille, joka tekee sitä vain velvollisuutenaan. 

6 Älkää lannistuko, jos luulette, että olette vielä liian epätäydellisiä näin herkän tehtävän 

suorittamiseen. Hyvä tahto voittaa kaiken. 

7 Opetan teille nyt tiettyä tapaa valmistautua, jotta päivittäiset työnne olisivat kaikki jalojen 

tunteiden innoittamia ja jotta vierailut ja vaikeudet eivät pysäyttäisi teitä eivätkä saisi teitä vetäytymään: 

Kun avaatte silmänne uuden päivän valolle, rukoilkaa, lähestykää Minua ajattelunne kautta, muodostakaa 

sitten päivittäinen suunnitelmanne valoni innoittamana, ja nouskaa nyt elämän taisteluun. Näin 

tehdessänne ottakaa tehtäväksenne olla vahvoja ettekä saa rikkoa kuuliaisuutta ja uskoa hetkeksikään. 

8 Totisesti MINÄ sanon teille, että pian kestävyytenne ja tekojenne tulokset tulevat 

hämmästyttämään teitä. 

9 Huolehdi siitä, että tekosi ovat totuudenmukaisia ja puhtaita, äläkä pelkää, että lähimmäisesi 

pilkkaavat sinua. Sillä tuona hetkenä he eivät tiedä, mitä he tekevät. 

10 Huomaan, että pelkäätte halventavia tuomioita ja kritiikkiä. En halua, että teitä pilkataan. Mutta jos 

omatuntonne ei moiti teitä, annan anteeksi niille, jotka ovat ehkä loukanneet teitä, ja annan totuuden valon 

loistaa heidän mielessään. 

11 Tietäkää todella, mitä armo on, miten sitä voi tuntea ja miten sitä voi antaa, niin että se voi olla 

äänekkäämpää ja että voitte toimia sen hyväksi ilman pröystäilyä. Älkää aina "antako 

vasemmanpuoleisenne tietää, mitä oikea tekee", eli älkää antako kerskakulutuksella, sillä se tuhoaisi 

jokaisen laupeudentyön. 

12 Halusin muodostaa jokaisen näistä yhteisöistä kanssa todellisen perheen, jossa te kaikki rakastatte 

toisianne, jossa te seisotte toistenne tukena kärsimyksissänne ja tarpeissanne, jotta oppisitte keskenänne 

harjoittamaan laupeutta. Kun tuo tunne on kehittynyt ja kypsynyt sydämissänne, voitte lähteä taistelun 

tielle tarjotaksenne sen hyviä hedelmiä niille, jotka tarvitsevat rakkautta ja valoa ja jotka ylittävät tienne 

tuhansittain. 

13 Tulee päivä, jolloin te ette enää ole osa näitä opetuslasten joukkoja, jotka kokoontuvat tänään 

kuulemaan opetustani. Mutta vaikka olette hajallaan eri puolilla maailmaa, pysytte hengeltänne 

yhtenäisinä taistelussa ja tehtävänne toteuttamisessa. Kukaan ei pysty rikkomaan näitä hengellisen 

yhteenkuuluvuuden siteitä. 

14 Olkaa siunattuja, koska olette olleet sopusoinnussa Isänne kanssa. Yksikään epäpuhdas ajatus ei 

ole häirinnyt mieltänne tällä hetkellä, jolloin olette yhteydessä Jumalaanne. Kaikki on ollut harmoniaa, ja 

siinä te olette kuulleet sanani luonnon helmassa, kaukana kaikista kokoontumispaikoista. 

15 Katsokaa ympärillänne olevaa kirkkautta: korkeat vuoret, jotka ovat alttareita, joilla alituisesti 

palvotaan Luojaa; auringon tähti, joka on mittaamattoman suuri lamppu, joka valaisee ihmisten elämän; 

lintujen sopusointuinen laulu, jotka lähettävät Isälle trillereitään, jotka ovat kuin anomislauluja, ja tämän 

kirkkauden keskellä sielunne hurmioituu jumalallisen Sanan konsertista. 
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16 Lohdutuksen Henkeni on kanssanne, Valoni vuodattaa säteitään, ja samaan aikaan otan vastaan 

sydämistänne uhrin, jonka olette tuoneet Minulle. 

17 Siksi tässä kohotuksen ja hengellisyyden ilmapiirissä näette suurimpien ihmeiden toteutuvan 

keskuudessanne. Pyytäkää, pyytäkää sairaiden, hädänalaisten, poissaolevien ja kadonneiden puolesta, sillä 

silloin he saavat runsaasti. 

18 Rakkaat ihmiset, jotka etsivät parasta uhria, jonka kanssa he voivat esiintyä edessäni: Olet 

puhdistanut itsesi ja pessyt pois rikkomukset, jotka omatuntosi osoittaa sinulle, ja kun olet katunut 

syntiäsi, valmistat pyhäkön ollaksesi yhteydessä minuun. 

19 Valvokaa ja rukoilkaa, Mestari opettaa teille, jotta olisitte vahvoja kiusauksen edessä ettekä enää 

tekisi syntiä. Rukoilkaa itsenne ja niiden puolesta, jotka eivät osaa rukoilla. Kuinka paljon aikaa tarvitset 

rukoilemiseen päivittäin? Pitkistä tunneista nostaa sielusi Minulle? Ei, ihmiset, viisi minuuttia riittää. 

Tämä lyhyt rakkauden ja Minulle antautumisen aika on se aika, jonka tarvitsette tarjotaksenne Minulle 

antautumisenne ja kuuliaisuutenne ennakkosuunnitelmilleni tätä päivää varten. Lohdutan teitä 

tarpeissanne, rohkaisen teitä työssänne ja valistan teitä, jotta yrityksenne menestyisivät. 

20 Aina kun tarvitsette luottamusmiestä, ystävällistä ystävää, kääntykää puoleeni ja kertokaa Minulle 

sydämissänne mahdollisesti olevat kärsimykset, ja Minä neuvon teille parhaan tavan - ratkaisun, jota 

etsitte. Jos sieluasi painavat taakat, se johtuu siitä, että olet tehnyt syntiä. Otan teidät vastaan ja olen 

hyväntahtoinen tuomiossani, vahvistan päättäväisyyttänne korjata asioita ja annan teille takaisin 

menettämänne voiman. 

21 Vain opetukseni noudattaminen pitää teidät armossa ja säilyttää henkisen ja fyysisen terveytenne. 

Saamasi kokemus on valoa, jota keräät vähitellen sieluusi. 

22 Tuomioni ja lakini ovat armottomia, ja jos joudutte maksamaan velkanne tänä aikana, tehkää se 

rakkaudessa, kärsivällisesti. Mutta kun olet uupunut, autan sinua kantamaan ristisi, jotta saat uutta voimaa 

taisteluun. 

23 Jos tiedätte, että kohtalonne on kirjoitettu muistiin, että koettelemukset vain jauhavat sydäntä ja 

taivuttavat lihallista luonnetta - miksi kapinoitte? 

24 Sielullesi on annettu suuri voima, eivätkä koettelemukset, jotka lähetän sinulle, ole suurempia kuin 

se voima ja energia, joka sinulla on. Ne ovat etuja, jotka auttavat sinua hankkimaan ansioita ja säästävät 

sinua. 

25 Isä-Henkeni kärsii nähdessään ihmiskunnan tuskan. En ole rankaissut heitä. Rakkauden ja 

oikeudenmukaisuuden lakieni soveltaminen tuo vain hyvinvointia ja rauhaa. 

26 Ihmisen kautta tuhon voimat ovat päässeet valloilleen. Sota on kylvänyt siemenensä kaikkiin 

sydämiin. Kuinka paljon tuskaa ihmiskunta onkaan kokenut! Kuinka paljon hylkäämistä, kurjuutta, 

orpoutta ja surua se onkaan jättänyt jälkeensä! Luuletteko, että taistelussa kaatuneiden sielut ovat 

kadonneet tai että sitä elämän osaa, ikuisuutta, joka asuu ihmisessä, ei enää ole olemassa? 

27 Ei, ihmiset: sielu selviää sodasta ja kuolemasta. Tämä osa omaa henkeäni on noussut tuskan 

kentiltä ja etsii uutta horisonttia polullani jatkaakseen elämäänsä, kehittyäkseen ja kehittyäkseen. 

28 Ja niille, jotka jäivät maan päälle ja näkivät kotiseutunsa tuhoutuneen, peltojensa tuhoutuneen, 

ruttotaudin ja nälän, moraalin ja hyvyyden periaatteiden poljetun jalkoihinsa, minä säilytin heidän 

rohkeutensa elää ja vahdin heitä kaikkia. 

29 Tulevina aikoina käytän heitä viemään Sanani valoa muille kansoille. Annan heille suuren 

hengellisen tehtävän. 

30 He ovat oppineet rukoilemaan niin kuin olen opettanut teitä. Näissä sieluissa ei ole kipua, ei 

kurjuutta, vaan sielun suuruutta, koska he ovat rakastaneet Minua koettelemustensa keskellä, ymmärtäneet 

Minua ja olleet Minulle kuuliaisia. He ovat puhdistaneet itsensä tuskassa. 

31 Ihmiset, yhdistäkää rukouksenne näiden sielujen rukoukseen. Teitä ei ole puhdistettu tuskassa, 

vaan teidän sulatusuuninne on ollut rauha, jota olen tarjonnut teille tänä aikana rakkauden sanoissani. Kun 

teidät on valmisteltu - toiset tuskan ja toiset rakkauden kautta - liikutte yhdessä, yhdistytte, ja yhdessä, 

opetuksiani seuraten, ymmärrätte Sanani. Juotte tämän rakkauden maljan ja vahvistatte, että kaikki 

vastaanottamanne on ollut hyvää. Vien työni eteenpäin ja näytän teille lopullisen päämäärän, sen tuloksen. 

Rakennan ihmiskunnan henkisille ja moraalisille raunioille kokonaisen ja vahvan maailman. 
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32 Kansalaiset, teidän tuomionne on vielä tulossa, ja niin kuin muut kansat ovat kantaneet minun 

tuomioni taakan, niin myös te saatte sen tekojenne mukaan ilmoitettuna aikana. 

33 Toivotan kaikki tervetulleiksi, sekä sen, joka tulee innokkaasti kuulemaan Minua, että sen, joka 

tulee tutkimaan asiaa, tai sen, joka itsetyytyväisenä kieltää kaiken kuulemansa ja tulee vain 

uteliaisuudesta. 

34 Totisesti sanon teille, että säteilytykseni on aina ollut ja tulee aina olemaan - aiemmin yhdellä 

tavalla, tänään toisella, huomenna taas toisella, ja niin ikuisuuden ajan. 

35 Isän ja lasten välillä on side, jota ei voi koskaan katkaista, ja tämä side on syynä Jumalallisen 

Hengen ja teidän kaikkien väliseen keskusteluun. 

36 Autuas on se, joka etsii totuutta, sillä hän janoaa rakkautta, valoa ja hyvyyttä. Etsikää ja te 

löydätte, etsikää totuutta ja se tulee teille. Jatkakaa ajattelua, kyselkää jatkuvasti Jumalallisen Viisauden 

Kirjalta, ja se vastaa teille, sillä Isä ei ole koskaan pysynyt hiljaa tai välinpitämättömänä sille, joka kyselee 

Häneltä kiihkeästi. 

37 Kuinka moni niistä, jotka etsivät totuutta kirjoista, oppineiden parista ja eri tieteistä, löytää sen 

lopulta itsestään, koska olen sijoittanut Ikuisen Totuuden siemenen jokaisen ihmisen sisimpään? 

38 Tässä valoni loistaa ihmisen aivoissa ja muuttuu sanoiksi. Miksi pidätte tätä ilmentymää 

mahdottomana? Luuletteko, että ihminen voi olla Jumalaa kyvykkäämpi, jos hän voi tieteen avulla 

kommunikoida etäältä? 

39 Totisesti sanon teille: jos ette tunne niitä kykyjä, joilla ihmisen sielu on varustettu, tunnette Minut 

vielä vähemmän. 

40 Teen itseni tunnetuksi ihmisen älyllisen elimen kautta, koska aivot ovat Luojan täydellisesti luoma 

"laite", jotta äly, joka on sielun valo, voi ilmetä siinä. 

41 Tämä "laite" on malli, jota ette voi koskaan jäljitellä kaikella tieteellänne. Käytätte sen muotoa ja 

rakennetta mallina luomuksissanne, mutta ette koskaan saavuta sitä täydellisyyttä, joka Isänne teoksilla on. 

Miksi sitten epäilet, että voin käyttää luomaani? 

42 Sanon teille jälleen kerran, että te ette tunne itseänne. Sillä jos tuntisitte itsenne hengellisesti, ette 

vain vahvistaisi tätä jumalallista ilmentymää älyllänne, vaan ymmärtäisitte, että teitä odottavat vielä 

suuremmat yllätykset. Jos tuntisitte itsenne, ette valittaisi, etteivät toverinne ymmärrä teitä, sillä ette tunne 

edes itseänne. Tutustukaa itseenne, jotta ette ole ikuinen kysymys itsellenne - jotta ette etsi kaikkialta 

vastausta, jota kannatte sisällänne. 

43 Kaiken opetukseni tarkoituksena on tehdä teidät tietoisiksi kaikesta siitä, mitä olemuksenne 

sisältää, sillä tästä tiedosta syntyy valo, jonka avulla voitte löytää polun, joka johtaa Ikuiseen, 

Täydelliseen, Jumalaan. 

44 Opetukseni tavoitteena on luoda sinussa olento, joka on korkeampi kuin kaikki maailmassa oleva - 

olento, joka on anteliaisuutta, valoa ja sielun kauneutta, hyveellisyyttä, viisautta ja voimaa. Kuinka suuri 

onkaan silloin autuutenne ja sisäinen rauhanne! Henkesi sanoo sinulle: "Tämä on olemuksesi todellinen 

olemus." 

Kuinka erilainen onkaan niiden käyttäytyminen, jotka ovat karkottaneet sydämestään kaiken hyvän 

siemenen ja omistautuneet itsekkäälle, materialistiselle ja ilkeälle elämälle. Kun he ovat päässeet 

katsomaan itseensä, kun he ovat käyneet hetken vuoropuhelua omantuntonsa kanssa, he ovat nähneet 

itsensä tuosta peilistä, joka ei koskaan hämärtyny, joka ei koskaan valehtele, ja he ovat kauhistuneet 

hirviöstä, jota he kantavat sisällään ja jota he eivät voi tunnistaa omaksi teoksekseen. 

45 Oi epäuskoiset! Tulkaa ja kuunnelkaa minua usein, Sanani voittaa epäilyksenne. Jos teillä on 

vaikutelma, että Sanani ilmaisu ei ole sama kuin se, joka minulla kerran oli, kehotan teitä olemaan 

pitämättä kiinni muodosta, ulkoisesta, vaan etsimään olemusta, joka on sama. Olemus, merkitys, on aina 

vain yksi, koska Jumalallinen on ikuinen ja muuttumaton; mutta se muoto, jossa ilmestys tulee teille tai 

jonka kautta annan teille tietää totuuden toisen osan, ilmenee aina sen vastaanottokyvyn tai saavutetun 

kehityksen mukaisesti. 

46 Suuri osa opetuksestani oli sitä varten, että löytäisitte itsenne, tuntisitte itsenne, jotta ette enää 

kaatuisi matkan varrella tai huutaisi armoa, kun tunnette olonne eksyneeksi tai kurjaksi. 
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47 Miksi vuodattaa kyyneleitä, kun sinulla on niin paljon rikkauksia ja kätkettyjä aarteita sisälläsi? 

Yksi elämäsi tavoitteista, jonka olit jo kauan sitten unohtanut, on tämä: Teidän on opittava tuntemaan 

itsenne, jotta voitte löytää kaiken sen, mitä sielu pitää sisällään. 

48 Kysykää, tutkikaa, pohdiskelkaa, ja mitä syvemmälle tunkeudutte olemukseenne, sitä suurempia 

aarteita ja yllätyksiä löydätte. 

49 Te kansanjoukot, tulkaa kanssani, minä pelastan teidät. Kun maailmanne väsyttää teitä, kun 

lähimmäisenne tuomitsevat teidät väärin, kun läheisenne eivät ymmärrä teitä, tulkaa luokseni, niin otan 

teidät vastaan. Todistan sinulle, että tiedän kaiken, mitä sinulle tapahtui. 

50 Tulkaa, että herättäisin teidät todelliseen elämään ja muistuttaisin teitä siitä, että teidät on luotu 

antamaan. Mutta niin kauan kuin ette tiedä, mitä kannatte sisällänne, teidän on mahdotonta antaa sitä sille, 

joka sitä tarvitsee. 

51 Näe, miten kaikki ympärilläsi oleva täyttää antamistehtävän. Elementit, tähdet, olennot, kasvit, 

kukat ja linnut - kaikella, suurimmasta siihen, mitä ei enää havaita, on kyky ja kohtalo antaa. Miksi teette 

poikkeuksen, vaikka teillä on eniten jumalallista armoa rakastaa? 

52 Kuinka paljon enemmän teidän onkaan kasvettava viisaudessa, rakkaudessa, hyveessä ja kyvyissä, 

jotta teistä tulisi valo nuorempien veljienne ja sisartenne tiellä! Kuinka korkean ja kauniin kohtalon Isäsi 

onkaan antanut sinulle!  

53 Tunne rauhani ja kanna sitä sydämesi syvyyksissä. Älä anna kenenkään viedä sinulta rauhaani. Se 

on aarre - suurin, mitä ihminen voi omistaa. 

54 Valta tai tiede ei ole pystynyt antamaan teille rauhaa. Sanon teille kuitenkin, että älkää olko 

epätoivoisia, jos ette löydä sitä. Sillä ei kestä kauan, ennen kuin ymmärrätte, että rauha on todella hyvässä 

tahdossa olevissa ihmisissä, jotka rakastavat, palvelevat ja noudattavat Jumalan sanelemia lakeja. 

55 Kuuntele opetustani, joka opettaa sinulle käytännöllisimmän, yksinkertaisimman ja helpoimman 

tavan täyttää laki. Ymmärtäkää, että teidän Jumalanne, Hänen työnsä ja elämänsä ovat yksinkertaisia ja 

selviä, että teidän tietämättömyytenne ja kypsymättömyytenne saa sen, mikä on yksinkertaista, näyttämään 

teistä monimutkaiselta ja sen, mikä on ilmeistä, näyttämään salaperäiseltä. 

56 Jumala ei ole monimutkainen, salaperäinen eikä järjestystä vailla luomakunnassaan, koska se, 

mikä on täydellistä, on yksinkertaista. Toisaalta luodut ovat eri vaiheissaan sitä monimutkaisempia, mitä 

epätäydellisempiä ne ovat. 

57 Yrittäkää oppia tuntemaan Minut, tunkeutukaa hengellisen merkitykseen, kunnes teillä on 

totuudenmukainen käsitys Isästänne. Vaikka tietämyksenne Minusta olisi vähäistä, sen on kuitenkin oltava 

täsmällistä. 

58 Kun teillä on todellinen käsitys olemassaolostani, olemuksestani, voimastani ja 

oikeudenmukaisuudestani, pystytte, kun aika koittaa, antamaan lähimmäisillenne totuudenmukaisen 

käsityksen siitä, mikä Isänne on. 

59 Silloin näette, miten se Jumala, jonka ihmiset ovat kuvitelleet kaukaiseksi, saavuttamattomaksi, 

salaperäiseksi ja käsittämättömäksi, katoaa, niin että hänen tilalleen ilmestyy todellinen Jumala, jonka 

sydän on ikuisesti avoin lapsilleen, joka on läsnä joka paikassa ja joka hetki. 

60 Kun kerran todella tunnette Minut - sillä vielä käsityksenne Minusta on enemmän inhimillinen 

kuin hengellinen ja uskonne on pieni - tulette rakastamaan Minua syvemmin kuin nykyään. Kun rakastatte 

Minua täydellisemmin, olette väsymättömiä kantamaan valoa kaikkialle, missä kohtaatte pimeyttä. 

Myötätuntosi kaikkia niitä kohtaan, jotka eivät tunne todellista Isää, tulee olemaan vilpitöntä - niitä 

kohtaan, jotka luulevat rakastavansa Minua ja tuntevansa Minut, mutta jotka eivät totuudessa todella tunne 

Minua eivätkä rakasta Minua puhtaudessa. 

61 Toisella aikakaudella minulla oli ilo vaeltaa pelloilla, joilla maataloustyöntekijät, kun he näkivät 

Minun kulkevan ohitseni, tulivat ottamaan Minut vastaan ja puhuivat Minulle sydämestään. Henkeni iloitsi 

nähdessään heidät puhtaina ja yksinkertaisina. 

Menin koteihin, joskus juuri silloin, kun vanhemmat istuivat pöytään pienten lastensa kanssa. Kun he 

kuulivat kutsuni, he tulivat luokseni iloisin mielin, he kutsuivat minut syömään kanssaan, he avasivat 

sydämensä Minulle pyytääkseen Minulta jotakin armolahjaa. Siunasin heidät kaikki, ja kun tapasin 

opetuslapseni, kerroin heille: Nämä perheet heijastavat taivaan valtakuntaa, ja nämä kodit ovat kuin 

pyhäkköjä. 
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62 Toisinaan, kun olin yksin, lapset löysivät minut ja tulivat luokseni ojentamaan pieniä kukkia, 

kertomaan Minulle pieniä suruja ja suutelemaan Minua. 

63 Äidit olivat levottomia, kun he löysivät pienokaisensa sylissäni kuuntelemassa sanojani. 

Opetuslapset ajattelivat, että tämä merkitsi kunnioituksen puutetta Mestaria kohtaan, ja yrittivät ajaa heidät 

pois läsnäolostani. Silloin minun oli sanottava heille: "Antakaa lasten tulla luokseni, sillä päästäksenne 

taivasten valtakuntaan teidän on oltava puhtaita, yksinkertaisia ja yksinkertaisia kuin lapset." 

64 Iloitsin tuosta viattomuudesta ja puolueettomuudesta, aivan kuten juuri avautuvan kukannupun 

näkeminen ilahduttaa. 

65 Myös ne ovat kukkivia sieluja, lupauksia tulevaisuudesta, elämiä, jotka alkavat loistaa. 

66 Rakastan sieluja, koska ne ovat nuppuja, joiden on puhjettava kukkaan Isän kunniaksi. 

67 Eräänä päivänä minut kutsuttiin häihin yhdessä Marian, maallisen äitini, kanssa. Halusin olla 

lasteni kanssa tuona merkittävänä hetkenä kahden ihmisen elämässä, jotka yhdistyvät rakkaudesta. Halusin 

nähdä noiden sydämien ilon ja kokea heidän kanssaan heidän juhlansa, jotta ymmärtäisitte, etten ole 

välinpitämätön minkään teidän pelastuksellisen ilonne suhteen ja että läsnäoloni ei saa puuttua 

yhdestäkään elämänne tärkeästä tai merkittävästä hetkestä, ja Maria, rakastava Äitinne ja Puolustajanne, 

antoi myös todisteen velvollisuudestaan tätä ihmiskuntaa kohtaan, kun hän pyysi Jeesusta käyttämään 

voimaansa ja lisäämään juhlaviiniä, joka oli vähissä vähäksi aikaa. Myönsin tuon ihmeen tuon siunatun 

esirukouksen vuoksi, tuon naisen sydämen vuoksi, jonka usko voimaani ja innostus pyytää ovat 

täydellinen esimerkki teille. 

68 Sallikaa minun mainita - vaikkakin vain lyhyesti - nämä tapahtumat. Älkää kuitenkaan sanoko, että 

minun on ehdottomasti palattava maailmaan. Sillä silloin minun on kerrottava teille, että kaikki, mitä koin 

ja puhuin, on kirjoitettu ylös ja on läsnä hengessänne. Toisaalta teidän on tunnustettava, että tämä elämä, 

joka on ihmeellinen kaikissa kehitysvaiheissaan, on syvällinen ja ääretön oppikirja, joka puhuu teille 

ikuisesti minulta. 

69 Tarkkaile sitä, tunne se, ja huomaat siinä Mestarin, Isän ja Tuomarin, kuulet äänen, joka jo tässä 

puhuu sinulle toisesta, korkeammasta, kirkkaammasta ja täydellisemmästä elämästä. 

70 Opetuslapset: Olen nostanut teidät maan tomusta, jossa makaatte tuskan murtamina, toivon ja 

oivallusten elämään. Olen saanut teidät tuntemaan voimani koettelemuksissanne, olen opettanut teitä 

olemaan epäilemättä ja epätoivon vallassa suurimmissakin kärsimyksissä. 

71 Tänään tiedätte, että koko ihmiskunta juo parhaillaan kärsimyksen maljaa, että ette ole ainoat, jotka 

kärsivät, ettekä ainoat, jotka vuodattavat kyyneleitä tai jotka tyhjentävät kärsimyksen maljan entistä 

voimakkaammin. Kiittäkää Minua tästä ja kääntäkää ajatuksenne lähimmäisiinne ja unohtakaa itsenne 

hieman. 

72 Teillä kaikilla on haava sydämessänne. Kuka voisi tunkeutua sisimpäänne niin kuin minä? Tiedän 

kärsimyksenne, surunne ja masennuksenne, kun maailmassa vallitsee niin paljon epäoikeudenmukaisuutta 

ja kiittämättömyyttä. Tunnen niiden uupumuksen, jotka ovat eläneet ja raataneet pitkään maan päällä ja 

joiden olemassaolo on heille kuin raskas taakka. Tiedän niiden ihmisten tuskan, jotka on jätetty yksin tässä 

elämässä. Kaikille teille sanon: "Pyytäkää, niin teille annetaan", sillä olen tullut antamaan teille sen, mitä 

tarvitsette Minulta, olipa se sitten seuraa, mielenrauhaa, parantumista, tehtäviä tai valoa. 

73 Älkää hävetkö itkeä minun edessäni, miehet, sillä kyyneleet eivät ole vain lasten ja naisten 

omaisuutta. Autuaita ovat ne, jotka itkevät minun edessäni, sillä minun käteni kuivaa heidän kyyneleensä, 

ja minun lohdutuksen sanani laskeutuu heidän sydämeensä. Se, joka tulee luokseni heikkona, tulee sen 

jälkeen olemaan vahva lähimmäisiään kohtaan, koska hän on osannut tulla vahvaksi Isänsä voimassa. 

74 Tietäkää, etten tyydy vain tuntemaan ahdistuksianne, vaan haluan poistaa ne. Mutta on 

välttämätöntä, ettette vain tiedä tätä, vaan että teillä on rakkautta ja uskoa lakiini, että osaatte pyytää ja 

rukoilla ja että teillä on kärsivällisyyttä koettelemuksissa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 263 
1 Olkoon Henkeni rauha sisällänne tänä yhteyden hetkenä, jolloin jumalallinen valo valaisee teitä ja 

vahvistaa sieluanne. 

2 Autuaita ovat ne, jotka unelmoivat rauhan ja harmonian paratiisista. 

3 Autuaita ovat ne, jotka halveksivat mitättömyyksiä, turhuuksia ja intohimoja, jotka eivät tuota 

mitään hyvää ihmiselle eivätkä varsinkaan hänen sielulleen, ja jotka ovat suhtautuneet niihin 

välinpitämättömästi. 

4 Siunattuja ovat ne, jotka ovat luopuneet fanaattisista kulttiuskomuksista, jotka eivät johda 

mihinkään, ja jotka ovat hylänneet muinaiset ja virheelliset uskomukset ja omaksuneet absoluuttisen, 

alastoman ja puhtaan totuuden. 

5 Siunaan niitä, jotka hylkäävät ulkoiset asiat antaakseen itsensä sen sijaan hengelliselle 

mietiskelylle, rakkaudelle ja sisäiselle rauhalle, koska he tunnustavat yhä enemmän, että maailma ei anna 

rauhaa, vaan että voitte löytää sen itsestänne. 

6 Autuaita ovat ne teistä, joita totuus ei ole pelottanut ja joita se ei ole loukannut, sillä totisesti sanon 

teille, valo lankeaa kuin vesiputous sielunne päälle tyydyttääkseen valonhalunne ikuisesti. 

7 Levitän rauhan vaippani teidän yllenne, jotka olette kokoontuneet yhteen tai toiseen paikkaan ja 

jotka olette haltioituneet jumalallisen Mestarin kaipuusta. Kun tulette luokseni, rukoilkaa, rukoilkaa 

opetuslapsiani, sillä vaikka ette ole vielä nähneet kaiken sen toteutuvan, mitä olen teille profetoinut, te 

tulette vielä näkemään sen. 

8 Jatkakaa rukoilemista, jotta ihmisen tietämättömyyden taakka väistyisi ja myös niiden 

turhamaisuus, jotka väittävät olevansa oppineita, koska he ovat keränneet muiden ihmisten tietoja, eivätkä 

tiedä, että todellinen oppinut ihminen ei ole se, joka pyrkii löytämään parhaan tavan tuhota, hallita, 

hävittää, vaan se, joka nousee pystyäkseen luomaan, tekemään ihmisten elämästä harmonisempaa, 

inspiroitumalla rakkaudesta kaiken luodun Jumalaa kohtaan ja rakkaudesta kaikkia luotuja kohtaan. 

9 Minä sanon teille, opetuslapset, että älkää etsikö totuutta valheesta, vaan etsikää totuutta nöyrästä 

sielusta, lähimmäisenrakkauden kohottamasta sydämestä, yksinkertaisesta ja puhtaasta elämästä. 

10 Viisaudessa on parantava balsami ja lohdutus, jota sydämesi kaipaa. Siksi lupasin teille kerran 

Totuuden Hengen lohdutuksen Hengeksi.  

11 Mutta on tärkeää, että meillä on usko, jotta emme pysähtyisi matkalla emmekä pelkäisi 

koettelemusten edessä. 

12 Usko on kuin majakka, joka valaisee polkuasi läpi elämän, kunnes saavut ikuisuuden turvalliseen 

satamaan. 

13 Usko ei saa olla niiden haaleiden ja arkojen sielujen uskoa, jotka ottavat tänään askeleen eteenpäin 

ja huomenna askeleen taaksepäin, jotka eivät halua kamppailla oman tuskansa kanssa ja uskoa Hengen 

voittoon ainoastaan Isän armon ansiosta. 

14 Usko on sitä, mitä tuntee sielu, joka tietää Jumalan olevan siinä, rakastaa Herraansa ja iloitsee 

tunteessaan Hänet itsessään ja rakastaessaan kanssaihmisiään. Sen usko Isän oikeudenmukaisuuteen on 

niin suuri, että se ei odota lähimmäistensä rakastavan sitä, että se antaa anteeksi rikkomukset ja 

rikkomukset, vaan uskoo, että huomenna se täyttyy valolla, koska se on saavuttanut puhdistumisensa 

ansioillaan. 

15 Sillä, jolla on usko, on rauha, hänellä on rakkaus ja hänessä on hyvyyttä. 

16 Hän on rikas hengessä ja jopa aineellisissa asioissa, mutta hän on rikas todellisessa rikkaudessa, ei 

siinä, mitä te luulette.  

17 Ihmiset pakenevat peloissaan kurjuutta, ja kauhuissaan he putoavat yhä uudelleen kuiluihin ja 

vaikeuksiin. He eivät keksi oikeita keinoja pelastaakseen itsensä näiltä kynsiltä. Mutta se, joka pakenee 

maailman kurjuutta, on egoisti, joka kaataa, sortaa, repii kappaleiksi ja syöksyy tuhoon kaikki, jotka 

kohtaavat hänen tiensä. Hän ajattelee vain itseään, ja hänen ainoa ihanteensa ja tavoitteensa on hänen 

turvallisuutensa ja säilymisensä. Muut eivät ole hänen veljiään, vaan kaikki ovat hänelle vieraita. Hänellä 

ei ole uskoa, hän ei tunne tätä valoa, hän ei luota totuuteen, koska hän ei halunnut tietää sitä. 

18 Mutta mitä olette tehneet niille ihmisille, ihmiskunnalle, jotka olen lähettänyt luoksenne 

muistuttamaan teitä Minun tiestäni, uskon tiestä, joka on viisauden, rakkauden ja rauhan tie? 
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19 Te ette halunneet tietää heidän tehtävistään ja taistelitte heitä vastaan tekopyhällä uskolla, joka 

teillä on teorioidenne ja uskontunnustustenne vuoksi. 

20 Silmänne eivät halunneet katsella sitä valoa, jonka jokainen lähettilääni toi teille rakkauden 

viestinä, kutsuittepa heitä sitten profeetoiksi, näkijöiksi, valistuneiksi miehiksi, lääkäreiksi, filosofeiksi, 

tiedemiehiksi tai pastoreiksi. 

21 Nuo ihmiset levittivät valoa, mutta te ette halunneet tunnistaa heidän valoaan, he kulkivat 

edellänne, mutta te ette halunneet seurata heidän askeleitaan; he jättivät teille esimerkkinä uhrauksen, 

tuskan ja laupeuden tien, mutta te pelkäsitte seurata heidän esimerkkiään tietämättä, että niiden tuska, 

jotka seuraavat minua, on Hengen iloa, polku täynnä kukkia ja horisontti täynnä lupauksia. 

22 Mutta he eivät tulleet haistelemaan maan kukkien tuoksua eivätkä huumaantumaan maailman 

katoavista nautinnoista, sillä heidän sielunsa ei enää halunnut epäpuhdasta, vaan korkeaa. 

23 He kärsivät, mutta he eivät etsineet lohdutusta, koska he tiesivät tulleensa lohduttamaan itseään. 

He eivät odottaneet maailmalta mitään, koska he odottivat taistelun jälkeen iloa siitä, että he näkisivät 

sielujen ylösnousemuksen uskoon ja elämään - kaikkien niiden, jotka olivat luopuneet totuudesta. 

24 Keitä ovat nämä olennot, joista puhun teille? Sanon teille, että he ovat kaikki niitä, jotka ovat 

tuoneet teille valon, rakkauden, toivon, terveyden, uskon ja pelastuksen viestejä - riippumatta siitä, mikä 

heidän nimensä oli tai millä keinoin näitte heidän ilmestyvän tai mitä arvonimeä he kantoivat maan päällä.  

25 Myös te voitte olla heidän kaltaisiaan ottamalla esimerkkinä ne suuret esimerkit, joita annan teille 

jatkuvasti lähettiläideni kautta. Älä kuitenkaan käytä tekosyynä sitä, että ihmiset eivät ymmärrä teoksiasi. 

Älkää sanoko, että ne, jotka toivat teille rakkauden viestin, vain kylvivät eivätkä koskaan niittäneet. Ei, 

ihmiset, sielun sato ei tule nopeasti, kun ajattelette, että "liha" on hedelmätöntä maata, joka on jatkuvasti 

tehtävä hedelmälliseksi rakkauden avulla, kunnes se kantaa hedelmää. 

26 Mitä minun pitäisi sanoa teille nykyisistä oppineistanne, niistä, jotka haastavat luonnon ja sen 

voimat ja elementit ja saavat siten hyvän näyttämään pahalta? He tulevat kokemaan suurta kärsimystä, 

koska he ovat rikkoneet ja syöneet kypsymättömän hedelmän tieteen puusta - hedelmän, jonka he olisivat 

voineet kypsyttää vain rakkaudella.  

27 Vain rakkauteni voi pelastaa sinut! Katsokaa, ihmisissä ei ole jäljellä edes rakkauden jäänteitä. 

Rukoilkaa, mutta aidossa uskossa rukouksen voimaan, niin suuressa uskossa, että se voittaa niiden aseiden 

väkivaltaisuuden, joilla lähimmäisenne taistelevat elämässä ja tuhoavat lähimmäisensä rauhan. 

28 Te, jotka olette poistaneet silmienne edestä ne hahmot ja kuvat, joita käytitte ennen rukoillessanne, 

voitte harjoittaa todellista rukousta, koska ette enää rajoita Jumalaa vanhaksi mieheksi ettekä anna 

mielikuvituksenne antaa inhimillistä muotoa sille, jolla ei ole muotoa, koska se on jumalallinen. 

29 Kun ruumiisi jää maan päälle ja sielusi nousee taivaallisiin koteihin, kun käyt läpi sen, mitä kutsut 

kuolemaksi, ja nouset äärettömyyteen, huomaat, kuinka monta väärää ajatusta mielesi on luonut, ja silloin 

tunnet, kuinka valhe poistuu sielustasi kuin silmälappu, joka putoaa silmistäsi ja päästää ne näkemään 

totuuden valon. 

30 Kuinka monet toivovatkaan pääsevänsä korkeimpaan taivaaseen tavatakseen Marian, jonka he aina 

kuvittelevat ihmisen muodossa naiseksi, joka hän oli maailmassa, ruumiillistuneen Kristuksen äidiksi, ja 

jonka he kuvittelevat kuningattareksi valtaistuimella, kauniiksi ja mahtavaksi. Mutta sanon teille, että 

teidän ei pitäisi enää antaa Jumalalliselle muotoa mielessänne. Hengellinen Äitinne Maria on olemassa, 

mutta hänellä ei ole naisen muotoa eikä mitään muutakaan muotoa. Hän on pyhä ja rakastava hellyys, 

jonka armo ulottuu äärettömyyteen. Hän hallitsee sieluja, mutta hänen valtakuntansa on nöyryyttä, armoa 

ja puhtautta. Mutta hänellä ei ole valtaistuinta, kuten miehet kuvittelevat. Hän on kaunis, mutta niin 

kaunis, ettei häntä voi kuvitella edes kauneimmilla kasvoilla. Hänen kauneutensa on taivaallista, etkä 

koskaan pysty käsittämään taivaallista. 

31 Minä sanon teille: Jos haluatte päästä hieman lähemmäksi totuutta ja uppoutua sen mietiskelyyn, 

poistakaa sinnikkäästi silmistänne ja mielestänne kaikki ne hahmot, joita olette luoneet yrittäessänne antaa 

jumalalliselle muodon. 

32 Kun vähitellen ymmärrätte, että Jumalallisella Mestarilla on vielä paljon opastettavaa ja 

korjattavaa, annatte totuuteni tunkeutua mieleenne, ja silloin näette sielunne eteen ilmestyvän uuden 

horisontin, joka tarjoaa teille peltoja, laaksoja, polkuja ja vuoria, joilla voitte vaeltaa, oppia, tutustua uusiin 

asioihin ja kehittyä korkeammalle sielussa. 
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33 Minun valoni on jokaisessa hengessä. Elätte nyt aikaa, jolloin Henkeni vuodatetaan ihmisten 

päälle. Siksi sanon teille, että te kaikki tulette pian tuntemaan läsnäoloni - niin oppineet kuin 

tietämättömätkin, niin suuret kuin pienetkin, niin voimakkaat kuin köyhätkin. 

34 Jotkut, kuten muutkin, vapisevat elävän ja todellisen Jumalan totuuden edessä. 

35 Tässä teille, opetuslapset, on uusi oppitunti, jotta voisitte pohtia sitä syvällisesti. Ymmärtäkää, 

etten ole tullut vain saadakseni teidät kuulemaan sanoja, jotka ilahduttavat korvianne tai hellivät 

sydäntänne. Ymmärtäkää, että Mestarin tarkoituksena on poistaa teidät pimeydestä ja näyttää teille 

totuuden valo. 

36 Minä olen ikuinen valo, ikuinen rauha ja ikuinen autuus, ja koska te olette lapsiani, on tahtoni ja 

velvollisuuteni tehdä teistä osallisia kirkkaudestani, ja tätä varten opetan teille Lain polkuna, joka johtaa 

sielun tuon valtakunnan korkeuksiin. 

37 Mahdollisuuksia täyttää laki ja ansaita ansioita on joka päivä, joka tunti. Älkää päästäkö heitä ohi, 

älkää päästäkö heitä ohi, sillä jälkeenpäin ette voi saada heitä takaisin. Valmistautukaa hyvään päivään, ja 

minä sanon teille, että kun yö tulee, unenne on rauhallinen ja lempeä. Eläkää hyveellistä elämää, ja 

henkinen kehittymisenne kestää ikuisesti. 

38 Rakkaat opetuslapset, olen kahdesti ollut ihmisten kanssa: kerran ihmismuodossa ja toisen kerran 

hengellisessä muodossa. Teidän on nyt aika ymmärtää opetuksiani. 

39 Miksi yleensä tulet itkien ja valittaen? Kun olin maailmassa, en elänyt mukavuuksien ja 

nautintojen keskellä, eikä minulla ollut maallisen vallan valtikkaa. Kärsin, kamppailin enkä edes 

kapinoinut tuskaani vastaan. Tulin kantamaan ristini ja täyttämään tehtävän, jonka vapaaehtoisesti asetin 

itselleni. 

40 Minun oli opetettava teille, kuinka Isän tahdon toteuttava sielu, kun se on saanut työnsä valmiiksi, 

kohoaa ylöspäin halussaan kohti Ääretöntä ja jättää taakseen kaiken aineellisen pyrkiäkseen kohti 

taivaallista aluetta. 

41 Kurjuudessa ja vaikeuksissa kysytte usein itseltänne, miksi Isänne ei anna teille kaikkea, mitä 

toivotte, sillä käsityksenne mukaan toivotte vain armolahjoja, jotka ovat teille hyväksi. Mutta minä sanon 

teille: Jos antaisin teille kaiken haluamanne ja antaisin teille kaiken kaipaamanne autuuden maan päällä, 

katuisitte sitä myöhemmin, koska vakuuttaisitte itsenne pysähtyneisyydestänne. 

Niin, oppilaat, jos teillä olisi kaikki tämä hallussanne, te tuhlaisitte sitä, te ette säilyttäisi sitä, koska sen 

saaminen ei maksaisi teille vaivaa eikä työtä. Jos sitä vastoin saatte sen, mitä pyydätte tänään, 

ansaitsematta sitä, ansioiden perusteella, tulette näkemään, miten rakkaudella pidätte sen. 

42 Milloin minun sanani ymmärretään? Milloin annat sen kukoistaa sydämessäsi ja kantaa hedelmää 

sielussasi? Ajattele Minua niin kuin Minä ajattelen sinua. Kuka tuntee olevansa yksin maailmassa? Kuka 

sanoo, että hän on orpo? Kun valmistaudutte, ette enää sano, että olette yksin, sillä kaikkialla tunnette 

apuni. 

Etsikää tieni valoa, niin teillä ei ole mitään pelättävää. Älkää sitoko itseänne tieteen tai inhimillisen 

tiedon valoon, sillä älyn valo on liian heikko johdattamaan sielua Jumalan läsnäoloon. 

43 Totisesti sanon teille, että se, mikä voi nostaa teidät ylös, on rakkaus, koska siihen sisältyy viisaus, 

tunne ja kohotus. Rakkaus on yhteenveto kaikista jumaluuden ominaisuuksista, ja Jumala on sytyttänyt 

tämän liekin jokaiseen hengelliseen luotuun. 

44 Kuinka monta oppituntia olenkaan antanut teille, jotta oppisitte rakastamaan! Kuinka monta 

tilaisuutta, elämää ja jälleensyntymää Jumalallinen Armo onkaan sinulle suonut! Oppitunti toistettiin niin 

usein kuin oli tarpeen, kunnes se oli opittu. Kun se on kerran täytetty, sitä ei tarvitse toistaa, sillä sitä ei voi 

myöskään unohtaa. 

45 Jos oppisitte oppini nopeasti, teidän ei tarvitsisi enää kärsiä eikä itkeä virheitä. Olento, joka käyttää 

maan päällä saamiaan opetuksia, voi palata maailmaan, mutta se tekee sen aina kypsempänä ja 

paremmissa elinolosuhteissa. Yhden elämän ja seuraavan elämän välillä on aina palauttava tauko, joka on 

välttämätön pohdinnan ja levon kannalta ennen uuden päivän työn aloittamista. 

46 Joku sanoo Minulle sydämessään: "Isä, onko tämä päivän työ tai lepo lähettää meidät jälleen 

etsimään uutta työtä maailmasta? Kuinka kauan tämä jatkuu?" 

47 Ah, pikkuinen, annan anteeksi tietämättömyytesi ja kerron sinulle, etten ole tarjonnut mitään 

epäoikeudenmukaista enkä epätäydellistä elämän matkallasi, joka sinun on kuljettava. Hengen sielu on 
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väsymätön. Vain silloin, kun se elää aineessa, se tuntee kehon sille välittämän väsymyksen vaikutuksen. 

Mutta kun se palaa hengelliseen vapauteen ja hengelliseen valoon, se hylkää väsymyksensä ja tulee jälleen 

väsymättömäksi. 

48 Ole vahva maailman ja lihan houkutuksia vastaan. Muistakaa esimerkkini, kun käytte läpi 

oikeudenkäyntiä. 

49 Kysytte Minulta, miten oli mahdollista, että maailman kiusaukset koskettivat Jeesusta? Vastaan 

teille, että Mestarinne sydäntä eivät koskettaneet alhaisemmat kiusaukset. 

50 Ruumis, joka minulla oli maailmassa, oli inhimillinen ja tunteva, se oli Henkeni väline, jolla 

annoin oppituntini ihmiskunnalle. Se tiesi sitä odottavan koettelemuksen, koska Henkeni paljasti sen sille, 

ja tuo ruumis kärsi sitä odottavan tuskan vuoksi. 

51 Halusin, että tuo ruumis antaisi teille ne todellisen ihmisyyden piirteet, jotta olisitte vakuuttuneita 

siitä, että tuskani oli todellista ja että uhrikuolemani ihmisenä oli ollut totta. 

52 Jos näin ei olisi ollut, uhrikuolemallani ei olisi ollut mitään arvoa ihmisten silmissä. Siksi Jeesus 

vetosi kolme kertaa Henkeni voimaan, joka antoi hänelle voimaa kestää vaikean koetuksen. Ensimmäisen 

kerran erämaassa, toisen kerran Getsemanen puutarhassa ja kolmannen kerran ristillä. 

53 On ollut välttämätöntä, että tulin ihmiseksi ja uhrasin lihani ja vereni teille, jotta ihmiskunnan sille 

aiheuttama tuska tekisi vaikutuksen heihin. Mutta jos olisin tullut 'hengessä' - millaisen uhrikuoleman 

olisin kärsinyt sinun kauttasi? Mistä olisin voinut luopua ja mitä tuskaa olisit saanut Minut tuntemaan? 

54 Jumalallinen Henki on kuolematon, kipu ei saavuta Häntä. "Liha" on kuitenkin herkkä kivulle, sen 

kyvyt ovat rajalliset ja se on luonteeltaan kuolevainen. Siksi valitsin tämän keinon paljastaakseni itseni 

maailmalle ja tarjotakseni sille todellisen uhrikuolemani vastineeksi siitä, että näytän sille tien sen 

pelastukseen. 

55 Ottakaa Minusta esimerkkiä tuossa kärsimyksessä niin kauan kuin olette syntisiä, ja muistakaa tuo 

veri, jotta voitte katumalla rikkomuksianne puhdistautua tuosta äärettömän rakkauden esimerkistä, jonka 

Minä annoin teille. 

56 Niin kauan kuin olette ihmisiä, muistakaa Minua tuolla ristillä, kuinka annoin anteeksi, siunasin ja 

paransin teloittajiani, jotta koko vaikean elämänmatkanne ajan voitte samalla tavoin siunata niitä, jotka 

tekevät teille vääryyttä, ja tehdä kaiken mahdollisen hyvän niille, jotka ovat tehneet teille pahaa. Joka 

toimii näin, on minun opetuslapseni, ja totisesti sanon hänelle, että hänen tuskansa on aina lyhyt, sillä 

annan hänen tuntea voimani hänen koettelemustensa hetkinä. 

57 Hyvin harvat ovat niitä, jotka haluavat opettaa lähimmäisiään Mestarin esimerkillä. Näin on myös 

tämän kansan keskuudessa, joka suurimmassa osassa yhteisöjä opettaa sanoilla, joilla ei ole voimaa, koska 

niitä ei vahvisteta teoilla ja esimerkeillä. 

58 Nyt teillä on tilaisuus kuulla selitys opetuksestani, joka työstää sydäntänne vähitellen, kunnes se on 

valmis suorittamaan tehtävän, jonka olen uskonut hengellenne. 

59 Älkää pelätkö seurata askeleitani, en pyydä ketään käymään läpi samoja kärsimyksiä, joita kärsin 

maailmassa, enkä uhraamaan itseäni samalla tavalla. Minun on myös kerrottava teille, että vain tuo ruumis 

pystyi tyhjentämään maljan sellaisesta kärsimyksestä, jota henkeni sille tarjosi, toinen ihminen ei olisi 

kestänyt sitä. Sillä ruumiini sai elinvoimaa hyveestä ja vahvistui Hänen puhtaudessaan, joka tarjosi 

kohtunsa vastaanottaakseen sen: Mary. 

60 Kerääntykää, ihmiset, ja käyttäkää hyväksenne tätä siunattua hiljaisuutta, johon astutte 

kuunnellessanne opetuksiani. Totisesti sanon teille, että näinä kokoontumisen ja henkistymisen hetkinä 

siemeneni itää kaikkein kätketyimmissä sydämissänne. 

61 Autuaita olette te, jotka käytätte hyväksenne viimeisiä aikoja, jolloin ilmenin tässä muodossa, 

tietäen, että ette saa tätä armoa enää uudelleen. 

62 Ilmiantumiseni aika on ollut siunausten aikaa. Olen jakanut lahjoja perinnöttömille, nostanut ylös 

elämän taistelussa hävinneet ja antanut uuden mahdollisuuden syntisille ja hylkiöille. 

63 Ne olivat onnellisia aikoja, joita muistellaan kaihoisasti, kun ne ovat ohi. Sillä vaikka sanani 

kuultiin äänenkantajan kautta, sydämet tunsivat läsnäoloni ja sielut täyttyivät jumalallisesta olemuksestani. 

64 Te ihmisjoukot, säilyttäkää aina se hengellisyys, jota osoitatte tällä siunatulla hetkellä. Olkoon se 

aina läsnä kokouksissanne, rukouksenne hetkissä ja jokaisessa teossanne. 
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65 Juokaa tätä viiniä, syökää tätä leipää, kunnes olette kylläisiä. Sillä minun julistukseni menee ohi, 

koska olette tämän valmisteluajan loppuvaiheessa. 

66 Todella valmistautuvalla opetuslapsella on todistus aina huulillaan, ja hänen on mahdotonta salata 

Mestariltaan perimäänsä totuutta. Valo tulee olemaan hänessä, ja koko hänen olemuksensa tulee olemaan 

elävä todistus Sanasta ja teoista, jotka olen teille ilmoittanut. 

67 Se, joka kätkee Sanani ja hänelle uskomani lahjat sydämeensä, ei tule kokemaan sitä onnea, jonka 

hän menetti sen myötä. Sillä kylväminen pelloilleni, taisteleminen ja kärsiminen on sielulle hyvää 

mielihyvää ja onnea. 

68 Kamppailun ei aina tarvitse olla helppoa. Tulee katkeria koettelemuksia sisältäviä päiviä tai hetkiä. 

Mutta jopa niissä sielun tulisi vastata nöyrästi ja rakkaudella Isän tahtoon, sillä juuri tässä nöyryydessä 

paljastan rauhani hyvissä opetuslapsissa, uskollisissa todistajissa. 

69 Luuletteko, että toisen aikakauden apostoleilleni tie oli helpompi ja kamppailu helpompaa? Ei, 

ihmiset, kuten heidän Mestarinsa, myös heillä oli oma kärsimyksensä ja oma Golgatansa. Mutta kaikissa 

heidän kärsimyksissään he kohottivat sielunsa ylös täynnä rauhaa tietäen, että kaikki heidän 

kärsimyksensä oli rakkaudesta lähimmäisiinsä, niihin, jotka etsivät totuutta. 

70 Jos kysyisitte opetukseni seuraajilta, heikkenivätkö he tai pelkäsivätkö he vainoojiaan ja 

teloittajiaan, he kertoisivat teille, että heidän uskonsa ei herpaantunut hetkeksikään, että heidän 

luottamuksensa jumalalliseen voimaan oli ehdoton ja että tämän uskon vuoksi he suhtautuivat 

välinpitämättömästi tappioihin, pilkkaan, koettelemuksiin ja jopa kuolemaan. 

71 Tämä on se jälki, joka on edessänne, elävä todistus siitä, että ihmisen ei ole mahdotonta seurata 

Jeesuksen askelia ja tulla hänen kaltaisekseen voimassa, rakkaudessa, voimassa ja armossa. 

72 En halua sanoa teille, että ollaksenne minun opetuslapseni teidän on välttämättä kärsittävä vainoa 

ja kuolemanvaaraa kuten nuo marttyyrit. Ymmärrätte, että rakastaaksenne lähimmäistänne teidän on 

jätettävä syrjään rakkaus, jota tunnette itseänne kohtaan, että teidän on tietyin hetkinä unohdettava oma 

itsenne ajatellaksenne muita. Sillä vain todellisesta rakkaudesta voi syntyä kuolemattomia tekoja, jotka 

ovat sen arvoisia, että ne ovat esimerkkinä muille, kuten niiden opetuslasten, jumalallisen Sanan 

sanansaattajien, teot, jotka antoivat kaikkensa levittääkseen hyvää sanomaa ja halutessaan tuoda 

Mestarinsa valon sydämiin. 

73 Se oli esimerkki, jonka he olivat saaneet lähietäisyydeltä, ja he yrittivät kaikin voimin, joihin 

kykenivät, olla sen kaltaisia. Kuka teistä kulkee luopumisen, lempeyden ja laupeuden tietä? Tie on auki, 

polku odottaa sinua, polun varrella ovat pellot, jotka janoavat vettä ja janoavat siemeniä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 264 
1 Rakkaat ihmiset, löydän teissä taisteluhengen, joka haluaa noudattaa lakiani, joka haluaa saada 

innoitusta Sanastani ja jättää valon jäljen ihmiskunnan tielle. 

2 Jotta tämä kansa voisi lisääntyä, kuten Israel lisääntyi Egyptissä, ja jotta muut yhteisöt voisivat 

liittyä siihen, teidän on osoitettava todellista kuuliaisuutta lakiani kohtaan. Rohkaisen teitä, jotta voisitte 

jatkaa sitä hengellistä päivätyötä, jonka olen antanut teille tehtäväksi ja jolla sanon teille, että se, joka on 

antanut sanani tunkeutua sydämeensä, joka on tutkinut ja ymmärtänyt sen, tuskin epäonnistuu. 

3 En vaadi kaikkea aikaasi tämän tehtävän suorittamiseen, Minulle riittää, jos omistat muutaman 

minuutin päivästä Sanani tutkimiseen, jos teet hyvää työtä tai jos jollain tavalla otat askeleen eteenpäin 

henkisellä polulla. 

4 Olette kuin peili, joka haluaa heijastaa armoani ja rakkauttani, mutta joka on samea eikä anna 

valon ja totuuden heijastua. Puhdista se, niin näet henkeni heijastuvan sinuun. 

5 Kun sanot Minulle sydämesi pohjasta: "Mestari, olen palvelijasi, olen valmis tottelemaan tahtoasi", 

se on se hetki, jolloin Minä todella alan ilmentää itseäni sinussa. 

6 Hyvästä tahdostanne huolimatta sydämenne nukkuu yhä tänään rakkaudelleni, ettekä ole vielä 

ymmärtäneet, että tehtävänne täyttämisen on oltava rakkauteni innoittamaa. Oppilas, jota tämä voima 

liikuttaa, tulee elämässään apostoliksi, kykenee suuriin tekoihin, koska hän ei pelkää mitään, mikään ei tee 

häntä heikoksi. 

7 Kun puhutte rauhasta, sydämessänne on rauha. Kun puhutte Minusta ja Työstäni, tuntekaa Minut 

ensin, jotta ette koskaan turmele totuutta. Älkää pitäkö itseänne sen ainoina haltijoina, sillä tekisitte syntiä 

tietämättömyydestä ja fanaattisuudesta. Haluan, että kun saarnaatte totuutta sisältäviä opetuksia, osaatte 

samalla löytää totuuden lähimmäisistänne. Joissakin on paljon valoa, toisissa vain kipinä. Mutta kaikissa 

heissä voitte havaita Läsnäoloni, sillä he kaikki ovat lapsiani. 

8 Kiittäkää Isäänne ja iloitkaa, koska olette todistaneet palautuksen aikaa. Palauttakaa itsenne 

huomenna, kun jo henkimaailmassa katselette maan päällä tekemienne töiden hedelmää. Kyllä, 

opetuslapset, tämä kyynelten ja sovituksen laakso muuttuu rauhan ja hengellisen edistyksen maaksi. 

9 Tähän päivään mennessä ihmiskunta ei ole vielä rakentanut todellista temppeliä rakastaakseen 

Herraansa. Se on vakiinnuttanut monia jumalanpalvelusmuotoja, monia riittejä ja perustanut monia 

uskonnollisia yhteisöjä. Mutta sitä hengen temppeliä, jonka perustukset ovat liikkumattomat, se ei ole 

vielä rakentanut. 

10 Kun tämä pyhäkkö on rakennettu rakkauden, totuuden ja oikeudenmukaisuuden järkkymättömälle 

ja ikuiselle kalliolle, kaikki uskoneronne haihtuvat, ja näette sotienne katoavan. 

11 Vain minun totuudessani voitte löytää perintönne. Mutta jos olette kaukana siitä, teidän on 

unohdettava itsenne, kunnes teistä on tullut veljiä ja sisaria. 

12 Teidän, spiritualistieni, tehtävänä on olla veljellisiä kaikkia kohtaan, jotta voisitte opettaa 

esimerkin kautta rakkauden korkeinta käskyäni. 

13 Et vielä tiedä, miten tulet työskentelemään, etkä tiedä, kuinka pitkälle henkesi voima riittää. Mutta 

minä tiedän hyvin, ja sanon teille: Älkää huolehtiko, luottakaa minuun, valoni näyttää teille läpimurron, ja 

ääneni ilmoittaa, milloin on aika aloittaa päivän työ. 

14 Sielusi on jo kuullut Minut ja herännyt, joten en anna sinun nukahtaa nyt. Se kaipaa kohota 

puhtaiden tunteiden kautta, koska se aistii rakkauteni kohtalossaan. Anna hänen hoitaa tehtävänsä, anna 

hänelle vapaus tehtäväänsä, äläkä kuuntele hänen ääntään, kun hän saa sinut tuntemaan, että tuo tunti 

kuuluu hänelle jotakin suurta työtä varten. 

15 Ne, jotka jo omistautuvat ilmestysteni tutkimiselle - ne, jotka käyttävät aikaa Sanani pohtimiseen - 

ovat niitä, jotka löytävät tien helpommin kuljettavaksi ja ristin helpommaksi. Sana tulee heidän huuliltaan 

kuin virta, ja parantava balsami on ihmeellinen heidän hengellisissä käsissään. 

16 Autuaita ovat ne, jotka kuulevat minua ja käyttävät opetustani, sillä he saavat sielussaan paljon 

tyydytystä, iloa ja voittoa. 

17 Hyvien opetuslasten on oltava nöyriä, ja heidän rakkauden tekonsa kertovat, keitä he ovat. Ei niin 

kuin jotkut "lapsioppilaistani", joilla ei ole mitään käsitystä siitä, mitä tehtävä Työssäni tarkoittaa, mutta 
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jotka kerskuvat, että he kuuluvat valittujeni joukkoon ja haluavat maailman näkevän sinettini merkin 

otsassaan. 

18 Tämä ihmiskunta - intuitiivinen ja hereillä oleva - löytää hyvin pian ne, jotka todella saarnaavat, ja 

ne, jotka vain teeskentelevät. 

19 Koska olen puhunut teille kaikille, se on todiste siitä, että haluan teidän kaikkien omistavan valon. 

20 Sinun vastuullasi ei ole vain näyttää oikea polku sille, joka ei ole koskaan kulkenut sitä. Tietäkää, 

että "työntekijät", jotka ovat eksyneet polulta, joutuvat ylittämään teidän polkunne. Sinun on neuvottava 

heitä, jotta he palaavat "esteelle". 

21 Valvokaa, te kaikki, sitä, mitä olen teille uskonut. Kävelkää nöyrästi ja varovaisesti, niin voitatte. 

Kun tyhjennät kärsimyksen maljan, tee se kärsivällisesti, ja se menee pian ohi. 

22 Jos epäilet tai tiedät, että tuomio on kanssasi ja että suurten koettelemusten hetki on tullut, kohota 

sieluasi, lisää uskoasi ja rohkaise sydäntäsi. 

23 Jos olette tähän asti tunteneet olonne maanpakolaisiksi, jos tunnette olevanne kaukana Isänmaasta 

tai Isän kodista, älkää olko huolissanne. Ansioistasi pääset Isänmaahan, jota sielusi on kaivannut, ja 

toisaalta tekosi ovat saaneet aikaan sen, että rauhan aika maan päällä lähestyy, jos rakastat taivaallista 

Isääsi rakastamalla ja antamalla anteeksi lähimmäisiäsi. 

24 Ette voi kuvitellakaan, miten onnellinen on sielu, joka on edennyt tässä koettelemuksia täynnä 

olevassa elämässä ja tulee Herransa läsnäoloon. Ylhäisellä hengellisellä kielellä hän sanoo Isälleen: "Olen 

voittanut, Herra, olen voittanut sen valon kautta, jonka olet antanut sielulleni, sen rakkauden kautta, jonka 

olet paljastanut minulle. Koettelemukseni olivat hyvin suuria, myrskyt, jotka piiskasivat minua, olivat 

hyvin voimakkaita, mutta sinun voimallasi voitin kaiken, ja tässä olen nyt kanssasi." 

25 Tämä rakkauden liekki sytytti koettelemukset, sillä muutoin sielun elämästä puuttuisi oppitunteja, 

kaikki sen kyvyt jäisivät edelleen uinumaan sen sisällä. 

26 Näen surua monissa opetuslapsissani, koska epäilette, että kutsuni ei kestä kauan ja että sielunne ei 

ole ollut tarpeeksi onnekas nähdäkseen sen rauhassa, kun se jättää tämän maan. Mutta kerron teille myös 

tämän: Älkää olko huolissanne, sillä sielunne riemuitsee sitten siitä henkisestä maailmasta, josta se tuli 

tänne, kun se näkee rauhan aikojen tulevan tähän maailmaan. 

27 Jo nyt lähestyy aika, jolloin Elämän Sanani kukoistaa ihmisten sydämissä, jolloin päivä päivältä 

näette Sanani toteutuvan, ja sitten, kun ette enää kuulu tähän maailmaan, näette kaiken hengellisestä 

maailmasta ja todistatte siitä täydellisellä selkeydellä ja täydellä ymmärryksellä. 

28 Sammuta tiedonjanosi, ja tulet joka askeleella - 

tulet hämmästymään elämäsi aikana, ja jos ristisi on raskas, opit tekemään elämästäsi viihdyttävän ja 

helpon. 

29 Nostakaa itsenne ylös, niin että minun opetukseni voi tulla alas henkeenne, niin kuin te olette 

täynnä hyveellisyyttä olevia opetuslapsia. Silloin löydät siitä kaiken sen voiman, jota tarvitset voittaaksesi 

kiusaukset ja koettelemukset. 

30 Olen jo kerännyt navettaani ensimmäiset sadot, joita olette saaneet tehtävänne täyttämisestä 

kylväjinä pellollani, ja olen rohkaissut teitä Sanallani, jotta voitte jatkaa siemenen levittämistä. Älä 

masennu, jos jotkut sydämet eivät heti vastaa viestiisi. Tietäkää, että aivan kuten on sieluja, jotka ovat 

heräämässä, on myös niitä, jotka viivyttelevät. 

31 Näen jo suurten joukkojen tulevan armon lähteelle, joka on minun opetukseni, pesemään pois 

tahrojaan, riisumaan saastaiset vaatteensa ja pukeutumaan minun valooni. 

32 Kuka niistä, jotka ovat kuulleet Sanani tänä aikana, ei tiedä, että vuoden 1950 lopussa lopetan 

tämän julistuksen muodon? Ei kukaan. Sekä suurissa että pienissä yhteisöissä, kaupunkien 

kokoontumispaikoissa ja kylien kokoontumispaikoissa - kaikkien äänenkantajien kautta olen ilmaissut 

tahtoni lopettaa tämä julistusten vaihe ihmisälyn kautta tuona päivänä. 

33 Spiritualistiväestölle koittaa uusi päivä, jolloin he eivät enää kuule Minua tässä muodossa, vaan 

vastaanottavat ja tuntevat Minut sielunsa ylevimmässä muodossa. 

34 Sitten, kun ette enää kuule Minua äänenkantajan kautta, pohditte syvällisesti opetustani ja tulette 

ymmärtämään monia niistä opetuksista, joita ette voi nyt selittää itsellenne. Siksi, kun ne, jotka eivät ole 

kuulleet Minua, kysyvät teiltä - kun he kysyvät teiltä tuloni ja ilmestymiseni syytä, voitte kertoa heille 

selvin sanoin, että paluuni taustalla oli sama syy kuin sillä, joka antoi Minun tulla maailmaan 
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ihmisolentona tuohon aikaan: tuodakseni teidät totuuden, lain, tielle, josta olitte etääntyneet, koska yrititte 

korvata lain todellisen täyttämisen perinteillä, riiteillä ja epäjumalanpalveluksellisilla kultteilla, ja tämä ei 

ole oikea tie, vaikka sillä on joskus hyvä tarkoitus palvoa Isää ja olla Hänelle mieluinen. 

35 Aivan kuten jumalallisille ohjeille annettiin kerran vääriä tulkintoja, niin myös minun opetukseni 

väärennettiin tällä kertaa; ja niinpä Mestarin oli tarpeen tulla uudelleen auttamaan teitä vapautumaan 

virheistänne, sillä hyvin harvat onnistuvat omin voimin vapautumaan harhapoluistaan. 

36 Vaikka lupasin teille jo silloin, että palaisin, minun on myös kerrottava teille, että tein niin, koska 

tiesin, että tulisi aika, jolloin ihmiskunta olisi hyvin kaukana siitä, että se olisi vakuuttunut siitä, että se 

kulkisi opetusteni tiellä; ja tämä on se aika, jota varten ilmoitin paluustani. 

37 Olen täyttänyt sanani teille: Olen tullut hengessä, aivan kuten lupasin teille silloin, kun apostolini 

näkivät muotoni viimeisen kerran. Tein itseni tunnetuksi vain näiden äänenkantajien kautta, koska ette 

olisi voineet tuntea läsnäoloani hengessä ettekä olisi saaneet inspiraatiotani. 

38 Ilmiintymiseni henkienne ja jopa aistienne alueella tuli tarpeelliseksi, mikä toimisi esiasteena 

ilmentymiselle hengestä henkeen. Siksi olen tehnyt itseni tunnetuksi väliaikaisesti niiden äänenkantajien 

kautta, joiden kautta olen ilmoittanut viimeisen ilmestymispäiväni. 

39 Tämä on ollut väliaikainen muoto, jonka olen valinnut puhuakseni teille, ennen kuin lasten ja Isän 

välisen hengellisen vuoropuhelun aika olisi tullut - väliaikainen, koska en tullut ihmisolentona, joka olisi 

ollut näkyvä ja kosketeltavissa kuten tuolloin, enkä täysin hengellisesti, vaan välitettynä Minun 

valistamieni älyelinten kautta. 

40 Tämänkaltainen ilmentymä on auttanut kasvattamaan teissä luottamusta Läsnäolooni. Myönsin 

apostoleilleni jotakin vastaavaa toisella aikakaudella, kun uhrikuolemani jälkeen ilmoitin itseni heille 

muodossa, ruumiissa, joka ei ollut jumalallinen eikä täysin inhimillinen, mutta joka oli kuitenkin näkyvä ja 

kosketeltavissa ja kykeni siksi herättämään luottamusta jopa kaikkein epäuskoisimmissa. 

41 Kuinka olisittekaan halunneet saada läsnäoloni myös tuolloin, kuten nuo Emmauksen vaeltajat 

saivat, ja kuinka olisittekaan halunneet kuulla sanan, jonka apostolit kuulivat tuolla tavalla! Mutta se oli 

eri aika, ja siksi myös erilaiset oppitunnit. 

42 Uskokaa Minuun, että tämä muoto, jossa nyt kuulette Minua, on edistyneempi kuin tuo, koska 

tämä tapahtuu olemuksessanne, se kumpuaa mielen, hengen, sielun elimestä, kun taas tuo, jonka 

opetuslapseni näkivät ja kuulivat, oli sen ulkopuolella ja paljasti itsensä vain heidän aisteilleen. 

43 Tänään teidän ei tarvitse avata silmiänne nähdäksenne Minussa ihmismuodon, eikä ottaa vastaan 

leipää kädestäni uskoaksenne läsnäolooni, eikä teidän tarvitse laittaa sormianne haavoihini uskoaksenne, 

että Minä olen. 

44 Kysytte, miten he näkivät silloin ihmismuotoni, ja yksi opetuslapsistani saattoi jopa koskettaa 

Minua, vaikka en enää kuulunut ihmisten maailmaan? - Teillä on vielä paljon opittavaa Minulta, jotta 

voitte tunnistaa totuuden kaikesta siitä, mitä olen asettanut eteenne. Mutta kaikki mysteerit ratkeavat 

aikanaan. Toistaiseksi sinun tarvitsee vain tietää, että jumalallisen luonnon ja ihmisen luonnon välillä on 

monia muita, joita Herra käyttää korkeisiin tarkoituksiinsa. 

45 Kristus oli ilmestyksissään ja opetuksissaan kauan aikaansa edellä, niin että kun koittaisivat ajat, 

jolloin ihminen heräisi hengelliseen ja kiinnostuisi kaikesta, mikä liittyy tuohon korkeampaan elämään, 

hän löytäisi joka käänteessä Jeesuksesta Mestarin, joka paljasti, kertoi ja testamenttasi lapsilleen kaiken. 

46 Rukoilkaa ja miettikää sanaani, sillä työn ja taistelun päivät ovat tulossa tälle kansalle, joka on 

saanut tämän Mestarinsa ilmestyksen, jonka todistusta heidän on levitettävä koko maailmaan. 

47 Israelin kansa, rakkaat opetuslapset: te olette valmistautuneet ihmiskunnan vartijoiksi. Vartioitte 

Uuden Jerusalemin siunatun kaupungin portteja - niitä kahtatoista hengellistä porttia, joiden kautta 

muukalainen astuu sisään valoa halutessaan. 

48 Siunattuja ovat kaksitoista heimoa! Kuinka paljon siunauksia olettekaan saaneet, kuinka paljon 

etuoikeuksia! Olen tullut luoksenne kaikkina aikoina puhuakseni teille hengestä hengelle. Olen kysynyt 

teiltä toiveitanne, ja te olette vastanneet Minulle: "Toiveemme on, että ihmiskunta pelastuisi." 

Luulette, että olette jo pelastuneet, että pystytte voittamaan elämän vastoinkäymiset, ja näette 

ympärillänne köyhtyneen, tietämättömän ja aineellistuneen ihmiskunnan, joka ei pyri kehittymään 

korkeammalle, ja kärsitte heidän vuokseen. Te rukoilette ja pyydätte Minulta, että saisitte hengellisiä 
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lahjoja pelastuaksenne. Mutta minä sanon teille: Minä pelastan kaikki sielut. Hyvä uutinen saavuttaa 

heidät. 

Vain pieni osa on kuullut Sanani ihmisälyn kautta. Kaikki eivät tule tuntemaan tätä Työni vaihetta, 

mutta etsin hengellistä vuoropuhelua jokaisesta ihmisestä tällä hetkellä. 

Sanani vuodatetaan esiin monissa muodoissa: omantunnon kautta, minusta todistavien koettelemusten 

kautta, luonnonvoimien tai hengellisten lasteni kautta. Minun sanani on universaali. Jokainen, joka 

valmistautuu, kuulee ääneni. 

49 Opetukseni opettaa teille täydellistä rakkautta, epäitsekästä rakkautta. Olen osoittanut teille 

rakkauteni Isänä, ystävänä ja veljenä. Haluan, että rakastatte toisianne tällä tavoin, että tunnette aitoa 

rakkautta lähimmäisiänne kohtaan, että nostatte ylös sitä, joka kaatuu, ja että annatte aina anteeksi. 

Elämäni, joka oli niin lähellä teitä Toisella Aikakaudella, on opettavainen esimerkki, jotta kaikki voivat 

ottaa siitä mallia. Oppitunti, jonka annoin teille, on tarkoitettu kaikkien aikojen ihmisille. 

50 Palauttakaa sielullenne kaikki se armo, jolla se oli alun perin varustettu ja jonka olette jättäneet 

riekaleiksi mennessänne. Haluan, että sinusta tulee temppeli, jossa voin asua ikuisesti. 

51 Oi rakas Israel! Tule ihmisten avuksi, valmistele heidän polkunsa, vahvista heidän uskoaan, täytä 

heidän sydämensä toivolla. Kuinka voisit kääntää tämän hämmennystä täynnä olevan maailman polun 

takaisin, kun se näkee sinussa omat virheensä ja puutteellisuutensa? Sinä, pieni lapsi, puhu sisäisesti 

itsellesi, tutki itseäsi, hallitse rakkaudella sitä ruumiillista kuorta, jonka olen sinulle antanut, ohjaa sen 

askelia ja muodosta sielusta ja aineesta yksi ruumis ja yksi tahto. Alistukaa lakiin. Hyödynnä 

tahdonvapautta rakastaaksesi ilman rajoja ja luodaksesi hyödyllisen ja harmonisen olemassaolon. 

Noudattakaa hengen ja luonnon lakeja, sillä olen säätänyt molemmat, ja ne ovat täydellisiä. 

52 Minä, Isä, olen aina katsonut teihin suopeasti ja olen valmistanut ja antanut teille kaiken, jotta 

voitte saada kaikki hengelliset lahjat. Olen tarjonnut sielullesi enkelien leipää ja ruumiillesi luomani 

luonnon hedelmiä. Teillä on ollut tilaisuus tulla maan päälle saattamaan päätökseen työ, jonka olette 

aloittaneet sielunne täydellistämiseksi. Ettekö tunnista rakkauttani kaikessa tässä? Ettekö ole tunkeutuneet 

itseänne nähdäksenne, että olette Minun kaltaiseni? Olen antanut teille kaiken, koska rakastan teitä ja 

haluan teidän olevan kanssani täydellisyydessä. 

53 Hylätkää synti itsestänne, älkää antako väärien lupausten vietellä itseänne, vaikka ymmärtäisitte, 

että maalliset nautinnot miellyttävät sydäntänne. 

Vaikka polkuni on täynnä orjantappuroita - valitse tämä polku, sillä se on se, joka johtaa rauhaan. 

Minulla on balsamia jokaiseen haavaan, kun taas maailmalla ei ole rakkautta eikä armoa teitä kohtaan. 

54 Ihmiskunta rakentaa ristiä Minulle. Heidän uskonpuutteensa haavoittaa jatkuvasti Jumalallista 

Henkeäni. Mutta piilotan kaikki haavani anteeksiantamuksen vaipan alle ja tukahdutan valitukseni, jotta 

ette joutuisi epätoivoon. 

55 Katsokaa kolmannen aikakauden ristin juurella. Kuppini on hyvin katkera. Pyydät Minulta pisaraa 

tästä maljasta, jotta voisit tuntea sen maun. Mutta sanon teille jo tänään: jos elämänne on jo nyt hyvin 

surullista, jos elätte sovituselämää, teidän on parasta makeuttaa päivänne, hymyillä rakkaudesta, iloita 

niiden ilmestysteni mietiskelystä, jotka ilmoittavat teille, että tämän ajan jälkeen tulee rauha, että kaikki 

uudistuu, ja armo ja hyve ovat voimia, jotka liikuttavat ihmistä. 

56 Valmistelen kaikkia kansakuntia, kaikkia koteja ja sydämiä lähettääkseni heille rauhan ja yhteyden 

viestini. Viimeisen taistelun jälkeen, jota ihmiskunta käy, valtakuntani lähestyy ihmisen sielua 

asettuakseen siihen ikuisesti. Jätän teidät hyvän taistelijoiksi pahaa vastaan, jotta voitte tuhota jokaisen 

sodan elementin, jokaisen paheen tai sairauden siemenen. Seiso ihmisten rinnalla tänä kriisiaikana ja levitä 

kaikki rakkautesi heidän kärsimystensä lievittämiseksi. 

57 Tänä aikana olen antanut Sanani monien äänenkantajien kautta. Se on aina paljastettu samalla 

olemuksella, sen merkitys on sama. Olen käyttänyt hyväkseni kouluttamattomia, yksinkertaisia miehiä ja 

naisia, joita olen käyttänyt välineinä välittääkseni virkistävää, rakastavaa ja viisasta Sanaani. 

Lähdettyänne, kun olette yhdistäneet opetukseni ja tutkineet jokaista inspiraatiotani, tunnistatte 

täydellisen ja poistatte epätäydellisen. Älkää antako Minulle sitä osaa, joka kuuluu äänen kantajalle. 

Valistan teitä, jotta voitte yhdistää yhdeksi kirjaksi ne kolme osaa, jotka olen antanut kolmena aikana ja 

jotka muodostavat yhden teoksen. Siksi puhun teille yhä uudelleen ja uudelleen Mooseksesta, 
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ensimmäisen aikakauden lähettiläästä. Elvytän Jeesuksen ja hänen tekojensa muiston ja yhdistän siihen 

kolmannen aikakauden ilmentymäni Pyhänä Henkenä. 

58 Oi oppilaat, aina kun olette rauhassa ja yhdistyneet, annan teille ilmestykseni. Kasvojenne on 

silloin heijastettava sielua, joka on täynnä vilpittömyyttä. Jätän sinulle kaikki lahjasi, ja tuonpuoleisesta 

seuraan askeleitasi, näen tekosi, sillä olen hyvin lähellä sinua temppelissä ja sydämesi kodissa. 

59 Näen, että poistatte lapset, koska luulette, etteivät he ymmärrä Sanaani. Mutta ette muista, että olen 

kertonut teille, että näissä pienissä ruumiissa asuu suuria sieluja, jotka tietävät minusta monia asioita. 

Älkää sulkeko heidän silmiään tämän Työn valolta, vaikka he kaipaavatkin todistamaan profetioiden 

täyttymistä. Työsi vahvistetaan heidän kauttaan. 

Tämä maailma ei pysähdy kehityksessään kohti henkistymistä. Kutsun teitä eri aikakausina, koska 

henkisielulla ei ole ikää, ei sukupuolta, sen olemus on ikuinen, se on samanlainen kuin Minä. Iloitkaa 

näiden sielujen valosta ja rukoilkaa heidän ensimmäisistä askeleistaan lähtien, että heidän maallinen 

tehtävänsä täyttyisi. 

60 Rukouksenne tänä päivänä on vetoomus maailman rauhan puolesta. Muutan itseni lähettilääksesi. 

Jokaisen hyvän teon, jonka teen, jokaisen anteeksiantamuksesi annan anteeksi kansakunnalle. Minä 

moninkertaistan siemenesi ikuisuudessa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 265 
1 Opetuslapset, tulkaa tuolini ääreen ja pohtikaa opetuksiani. Tulet näkemään, kuinka pohdintasi 

kautta löydät tämän sanan sisältämän merkityksen, joka paljastaa sinulle elämäsi todellisen merkityksen. 

2 Jos ihmiset olisivat alusta alkaen ja kaikkina aikoina tunnustaneet, että hänen tarkoituksensa oli 

sielun täydellistäminen, heidän olemassaolonsa olisi ollut erilainen ja heidän tekonsa olisivat olleet 

erilaisia. Mutta ihminen piti ensimmäisistä askelistaan lähtien itseään sen omistajana, mikä oli annettu 

hänen käyttöönsä vain lyhyeksi ajaksi, ja käytti kaiken sen, mikä hänelle oli uskottu jaloja töitä varten, 

epärehellisiin tarkoituksiin. 

3 Katsokaa, kuinka tämä maailma pyrkii tieteen avulla löytämään vain maallisen kirkkauden ja 

voiman välittämättä sielun täydellisyydestä. Mutta jos sielu ei kehitä kykyjään eikä sovella sisällään olevia 

hyveitä, se ei kykene elämäänsä rakkautta tai todellisen laupeuden tunteita. 

4 Monet haluavat vapauttaa sielunsa tästä materialistisesta, turmeltuneesta ja itsekkäästä elämästä, 

joka vallitsee maailmassa. Mutta he eivät voi vapautua, koska elämän taistelu on heille niin 

monimutkaista, katkeraa ja vaikeaa, että jopa sielu on sidottu ihmiselämän huoliin ja ongelmiin. 

5 Jos olemassaolosi maan päällä olisi helpompaa, myös elämän taistelu olisi vähäisempää, ja sinulla 

olisi sielullasi vapautta ja aikaa paneutua sille tulevien tehtävien suorittamiseen. 

6 Teidän, pienet opetuslapseni, ei ole tehtävänä saada aikaan ihmiskunnan muutosta, sillä tämä työ 

ylittää voimanne. Teidän on kuitenkin levitettävä tätä jumalallista sanomaa, jonka on vapautettava ihmiset 

niistä suurista virheistä, joissa he ovat eläneet. 

7 Tämä hengellisen siemenen kylväminen tällaisille kuiville pelloille vaatii uskoa, rakkautta ja 

ponnistelua, kuten kaikki suuret työt. Siksi sanon teille, ettette saa epäillä hetkeäkään jumalallisten 

suunnitelmieni toteutumista, sillä jos epäilette, ette saavuttaisi mitään tehokasta. Teidän tehtävänne on 

toimia tämän opetuslasten liiton jäseninä, jota valmistelen parhaillaan. 

8 Älkää ajatelko, että te olette tämän hengellisen työn perustajia. Ymmärtäkää, että olette muiden, 

aikaisempien ponnistelujen jatkajia, muiden töiden jatkajia, joita veljenne ovat tehneet aikaisempina 

aikoina. 

9 Siksi olen sanonut teille, että opetus, jonka olen tuonut teille tänään, on sama kuin ennenkin ja on 

aina ollut - että jos havaitsette siinä eroja, ne koskevat vain ulkoista muotoa. Sillä se muoto, jossa olen 

antanut teille opetukseni jokaisena aikakautena, on ollut sen hengellisen kehityksen mukainen, jonka 

ihmiskunta on saavuttanut, ja myös sen mukaan, millaisille ihmisille olen osoittanut itseni. 

10 Kohtalosi oli ottaa minut vastaan tänä aikana. Tehtävänne ei ole yhtään vähemmän tärkeä kuin se, 

jonka olen antanut menneiden aikojen lähettiläilleni ja apostoleilleni. Sanani yhdessä tekojenne puhtauden 

kanssa on hedelmällinen siemen, jonka on määrä kukoistaa ihmisten sydämissä. 

11 Voisitko sinä minun sanoillani ja esimerkilläsi muuttaa niiden ihmisten ja kansojen elämää, jotka 

ovat vuosisatojen ajan eläneet kaukana hengellisestä elämästä? 

12 Ymmärtäkää, että teidän on valmistauduttava etukäteen, kunnes olette valmiita olemaan mestareita 

tässä opetuksessa, ja voitte ottaa lähimmäisiänne kädestä kiinni rakkaudella, ikään kuin he olisivat pieniä 

lapsia, ja opastaa heitä askel askeleelta ensimmäisestä oppitunnista viimeiseen. 

13 Älköön kukaan tuhlaako niinkin arvokasta aikaa kuin nykyhetki, älköönkä odottako, että 

tulevaisuus täyttää tehtävänsä ilman, että on käyttänyt asianmukaisesti nykyhetkeä, joka on toistaiseksi se, 

joka teidän tulisi pitää sydämessänne, jotta ette olisi epätoivoisia, kun taistelun hetki koittaa. 

Luottamuksenne siihen, mitä aiotte saarnata, pitäisi olla täydellinen, ja teidän on karkotettava pelko siitä, 

että eksentriset ja materialistit mitätöivät neuvonne helposti. 

14 Se, joka pelkää, tekee niin, koska hän ei ole täysin vakuuttunut totuudestani, ja häntä on tarpeen 

koetella, kunnes uskon liekki leimahtaa hänen sydämestään. 

15 Kun oppilas on saavuttanut Mestarin armon, hänen läsnäolonsa ja sanansa ovat rakastavia, 

ystävällisiä ja vakuuttavia. Hän toimii niin, että hän herättää luottamusta heti ensimmäisestä hetkestä 

lähtien. Hänen sanansa todistaa, että hän todella tietää, mitä hän puhuu, että hän on täysin vakuuttunut 

siitä, mitä hän opettaa, ja että korkeampi valo valaisee häntä. Kun hyvä opetuslapsi huomaa, että hänen 

vastustajansa hyökkäävät hänen kimppuunsa, hän odottaa heitä rauhallisesti, koska hänen sydämensä ei 

pelkää mitään ja koska hänen luottamuksensa Häneen, joka opetti häntä, on täydellinen. 
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16 Totisesti minä sanon teille: sen, joka haluaa seurata minua ja olla minun opetuslapseni, on 

riisuttava tekopyhyyden vaatteensa ja puettava itsensä vilpittömyyteen ja totuudellisuuteen, jonka hän näki 

Mestarissa, sillä minä olen totuudellisuus." "Minä olen totuus. 

17 On välttämätöntä, että totuuden kylväjät ilmestyvät maan päälle ja levittävät balsamiani kaikkialle, 

jotta kuurot kuulevat ja sokeat näkevät viestini valon. 

18 Jumala haluaa vain hyvää luoduilleen. Siunattuja ovat kaikki ne, jotka tekevät yhteistyötä tämän 

hyvän toteuttamiseksi. 

19 Sanani kaiku ja se, mitä teette, on tullut tunnetuksi monissa paikoissa - kauemmas kuin 

uskottekaan. Ja vaikka ne epäilevät ihmiset, joiden luokse uutinen ilmestymisestäni on kantautunut, eivät 

voi uskoa opetukseen, joka muuttaa tämän riitojen maailman veljeskunnalliseksi perheeksi, älkää olko 

huolissanne tästä epäuskoisuudesta, älkääkä siitä, kuinka monta vuotta kuluu, ennen kuin he kääntyvät. 

Taistelkaa, tehkää työtä tämän työn eteen, sillä näin luotte vähitellen harmonisen maailman, ja siemen 

leviää yhä laajemmalle. 

20 Ihmiset, tämä aika on teille koettelemuksen aikaa - käyttäkää se hyväksenne. Ei auta mitään, jos 

katut myöhemmin ja sanot: "Herra, anna anteeksi heikkouteni." Sanon teille, että ette voi saada takaisin 

menetettyä tilaisuutta, vaan ainoastaan lakini teoilla ja todistuksilla. 

21 Jätän teille tämän isällisen neuvon, jotta voisitte pohtia kaikkea sitä, mitä olen teille sanonut, ja 

aivan kuten taivaallinen Isänne suunnitteli itselleen rakkauden, elämän ja opetuksen suunnitelman 

luoduilleen, niin myös teidän tulisi Hänen innoittamina suunnitella itsellenne rakkauden, nöyryyden, 

kuuliaisuuden, pysyvyyden ja lunastuksen suunnitelma. 

22 Ihminen on ollut enemmän huolissaan inhimillisestä elämästään kuin hengellisestä elämästään, 

vaikka hän on usein ollut tietoinen siitä, että inhimillinen elämä on katoavaa ja hengellinen ikuista. Tämä 

on syy siihen, että vaikka hän on edistynyt sivilisaatiossaan ja tieteessään, hän on pysähtynyt hengellisesti 

ja vajonnut uneen uskonnoissaan. 

23 Katsokaa uskontoa toisensa jälkeen, ja huomaatte, että mikään niistä ei osoita todisteita 

kehityksestä, kehittymisestä tai täydellisyydestä. Jokaisen julistetaan olevan korkein totuus, mutta koska 

ne, jotka sitä tunnustavat, luulevat löytävänsä ja tietävänsä kaiken siitä, he eivät ponnistele edetäkseen 

askeltakaan pidemmälle. 

24 Jumalalliset ilmoitukset, Jumalan laki, minun opetukseni ja julistukseni ovat alusta alkaen saaneet 

teidät ymmärtämään, että ihminen on evoluution alainen olento. Miksi sitten yksikään uskontokuntanne ei 

vahvista ja todista tätä totuutta? Minä sanon teille: Vain se opetus, joka herättää sielun, joka sytyttää siinä 

valon, joka edistää sitä ja paljastaa sille, mitä se pitää sisällään, joka nostaa sen ylös aina, kun se 

kompastuu, ja saa sen etenemään pysähtymättä - vain tämä opetus on totuuden innoittamaa. Mutta eikö 

juuri tämä ole sitä, mitä opetukseni on teille aina paljastanut? Olette kuitenkin pitkään pysyneet 

hengellisesti paikoillanne, koska olette olleet enemmän huolissanne siitä, mikä koskee elämäänne maan 

päällä, kuin siitä, mikä koskee sieluanne. Mutta jotta ette hylkäisi hengellistä kokonaan, olette muokanneet 

uskontonne niin, etteivät ne häiritse millään tavalla työnne ja velvollisuuksienne suorittamista maan päällä. 

Kun sitten noudatat tätä uskonnollista perinnettä, luulet tekeväsi oikeutta Jumalalle, yrität rauhoittaa 

omaatuntoasi ja uskot varmistavasi pääsysi taivaan valtakuntaan. 

25 Mikä tietämättömyys, ihmisyys! Milloin vihdoin heräätte todellisuuteen? Ettekö ymmärrä, että kun 

noudatatte uskonnollisia tapojanne, ette anna Minulle mitään, ja sielunne lähtee myös tyhjänä? 

26 Jos lähdette kirkoistanne ja sanotte: "Nyt olen täyttänyt velvollisuuteni Jumalaa kohtaan", olette 

langenneet suureen harhaan, koska luulette antaneenne Minulle jotakin, vaikka teidän pitäisi tietää, että 

ette voi antaa Minulle mitään, mutta voitte saada Minulta paljon ja antaa paljon itsellenne. 

27 Luulette, että lain täyttäminen rajoittuu vain noihin paikkoihin menemiseen, ja tämä on toinen 

suuri erehdys. Näissä paikoissa pitäisi olla koulu, jossa oppilaan pitäisi oppia myöhempää elämää varten. 

Takaisin jokapäiväisessä elämässä hänen pitäisi soveltaa opittua käytännössä, mikä on lain todellinen 

täyttäminen. 

28 Näettekö, kuinka paljon eripuraa on veljien ja sisarten välillä, kuinka paljon murhenäytelmiä 

aviopuolisoiden välillä, kuinka paljon moraalittomuutta ja paheita, kuinka paljon sotia kansojen välillä? 

Kaiken syynä on teidän luopumisenne ja etäisyytenne jumalallisista laeista. 

29 Ihmisiltä puuttuu henkinen koulutus, heiltä puuttuu tieto omasta kehityksestään. 
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30 Monissa muodoissaan tähän maailmaan laskeutuva lävistävä kipu on ihmisten tekemien virheiden 

seurausta. Silti he eivät ymmärrä oikeudenmukaisuuttani - jotkut ovat kunnianhimon sokaisemia ja toiset 

vihan sokaisemia. 

31 Kuka pystyy poistamaan pahuuden ihmisten keskuudesta? Jokin yli-inhimillinen tuska tai jokin 

äärettömän surullinen koettelemus? Ei, ihmiset. Kipu pysäyttää sen vain hetkeksi. Mutta tämä lyhyt 

ajanjakso auttaa ihmisiä pohtimaan, olemaan närkästyneitä ja rauhoittumaan uudelleen, ja sitten he 

tuntevat ainoan voiman, ainoan valon, joka voi pelastaa heidät, joka on minun lakini. 

32 Opetuslapset, ymmärtäkää sen ilmoituksen merkitys, jonka olen teille antanut. Ajattele tämän 

viestin merkitystä ihmisten sieluille. Silloin ymmärrätte, miksi olen tullut puhumaan teille ja miksi 

ilmentymäni on tapahtunut keskuudessanne jonkin aikaa. 

33 Voi, kunpa te kaikki tietäisitte, että kun mainitsen uskontonne ja palvonnan muodot, joita teidän on 

noudatettava, en yritä tuomita teitä tai satuttaa teitä! Kunpa vain ymmärtäisitte Mestarin jumalallisen halun 

rakastaa toisianne ja soveltaa Hengen opetusta ihmiselämäänne! Mutta tiedän, että sydämenne on yhä 

paatunut ja että vainoatte uusia sanansaattajiani ja pilkkaatte uusia ilmestyksiäni, aivan kuten teitte 

menneinä aikoina. 

34 Kaikesta tästä huolimatta valoni välähtää kuin salama idästä länteen ja vapauttaa sieluja. 

35 Rukoilkaa, opetuslapset, ja antakaa rukouksenne olla osoitus siitä, että olette ymmärtäneet tämän 

ohjeen, jotta voitte huomenna ilmaista opetussanani saamanne tiedon teoissanne. 

36 Teidän on ponnisteltava ymmärtääksenne työn, jonka olen teille uskonut, sillä se on ainoa asia, 

jonka avulla saavutatte sen, että todistuksenne sisältävät olennaisen ja totuuden. 

37 Ymmärtäkää myös, että jos tietonne opetuksestani eivät ole riittävät, uskonne ja vakaumuksenne 

ovat vaarassa, kun valon viholliset teissä taistelevat työtäni vastaan. 

38 Olen kertonut teille, että näette spiritualisteja esiintyvän kaikkialla maailmassa, vaikka he eivät ole 

kuulleet tätä sanaa, ja että jos tarkkailette heidän toimintatapojaan ja kuuntelette heidän sanojaan, 

hämmästytte, kun tunnistatte heidän intuitionsa ja selkeän käsityksensä spiritualismista. Mutta ilmoitan 

teille myös tämän, että lähtöni jälkeen ilmestyy ryhmiä ja lahkoja, jotka kutsuvat itseään spiritisteiksi, 

vaikka heidän elämänsä ja työnsä on hengellisyyden kieltämistä. He tulevat luoksenne vastustaen teitä ja 

etsien epätäydellisyyttänne hylätäkseen teidät ja kutsuakseen teitä huijareiksi. 

Vaikka epäilettekin sitä, jopa teidän keskuudessanne - niiden joukossa, jotka ovat saaneet ravintoa tästä 

sanasta - on niitä, jotka nousevat veljiään ja sisariaan vastaan ja tarttuvat kapinan ja eksytyksen aseisiin. 

39 Mitä aseita voisitte käyttää näitä voimia vastaan, jos uskonne ei ole luja eikä tietonne ole suuri? 

40 Älkää luulko, että haluan antaa teille aseita, joilla voitte puolustaa uskoanne vihamielisyyttä 

vastaan. En halua, että väittelette heidän kanssaan, vielä vähemmän, että hylkäätte heidät ja suljette ovenne 

heiltä. Tahtoni on, että pysytte rauhallisina tehtävissänne, jotta teitä ei koskaan yllätetä ja jotta jokainen, 

joka tulee etsimään teitä, löytää teidät rukoilemassa ja tutkimassa Sanaani. 

41 Teostenne totuudenmukaisuus on paras ase, joka teidän on otettava käyttöön niitä vastaan, jotka 

haluavat tuhota teidät. 

42 Haluan riveihini lujia sotilaita, rohkeita sotilaita, jotka osaavat puolustaa totuutta, en fanaatikkojen 

legioonia, jotka tietämättömyydessään häpäisevät työni sen sijaan, että kunnioittaisivat sitä. En halua 

joukko vähäuskoisia ihmisiä, jotka menettävät rohkeutensa taistelun edessä ja pakenevat, koska he pitävät 

itseään kyvyttömänä taistelemaan. 

43 Tutkikaa itseänne, ja jos sen jälkeen, kun olette kuulleet Minua niin kauan, tunnette olevanne 

kykenemättömiä taistelemaan, se saa teidät ymmärtämään, että ette ole käyttäneet sanaani, että ette ole 

ymmärtäneet kutsuni tarkoitusta ja että olette olleet unessa kuulematta herätyskutsua, joka kuuluu 

lakkaamatta julistuksessani. 

44 En sano teille, että olette eksyksissä ja että vainoajanne joutuvat väistämättä kukistamaan teidät. 

Ei, päinvastoin, sanon teille, että aika on vielä otollinen tutkia perusteellisesti tekonne, olivatpa ne 

luonteeltaan hengellisiä tai inhimillisiä - tarkkailla tarkkaan toimintatapojanne, jotta voitte löytää kaiken 

sen, mikä on virheellistä, valheellista ja Minun Työni arvotonta. Kun olet saavuttanut sen, että tekojasi 

leimaa totuudellisuus ja puhtaus, sinulla ei ole mitään pelättävää. Todellinen spiritualismi vie teidät 

kaikkien lakien täyttämisen tielle, minkä vuoksi kukaan ei voi tuomita teitä. 
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45 Teidän on tiedettävä, että uskon aseita ei tule käyttää vain puolustamaan itseänne, vaan että 

vastuunne ulottuu itseänne pidemmälle. Sillä jokaiselle teistä on uskottu joukko, jonka puolesta hänen on 

valvottava, rukoiltava ja taisteltava, kunnes hän on pelastanut heidät koettelemuksista. 

46 Voit vielä kuulla Minua monissa aamuhartauksissa ja vahvistaa tietämystäsi ja uskoasi. Silloin 

tunnet olemuksessasi tuntematonta voimaa ja rajatonta luottamusta. Tämä itsevarmuus ja rauhallisuus 

taistelun edessä annetaan teille uskon kautta, ja tieto antaa arvoa sille, mitä olette löytäneet Sanastani. 

47 Haluan, että teistä muodostuu rauhan kansa. Tämän vuoksi kiedon sinut rakkauteni vaippaan. 

48 Rakkaat ihmiset: Tänään puhuitte minulle Hengen kielellä, ja minä vastasin teille rauhallani. 

49 Kun ajattelette, että pian ette enää kuule tätä sanaa, joka on ollut puolustuksenne, olette täynnä 

surua ja ajattelette, että vaikka minun tulemiseni tällä kertaa vaikutti pitkältä, se oli todellisuudessa lyhyt. 

Mutta kysyn teiltä: Mitä te kutsutte "paluuksi"? Onko se ajanjakso, joka kattaa vuosien 1866 ja 1950 

väliset vuodet, jotka merkitsevät aikaa, jolloin annan teille Sanani? 

50 Totisesti sanon teille, että tämä ihmisen ymmärryselimen kautta tapahtuva ilmentymä on ollut vain 

valmistelua teille, jotta voitte astua Hengen ja Hengen välisen vuoropuhelun aikaan, jolloin palaan täysin 

"Hengessä pilvessä", kuten opetuslapsilleni ilmoitettiin Betaniassa. 

51 Ottakaa tämä opastus, jonka annan teille äänenkantajan kautta, valmistautumisena siihen aikaan, 

jolloin Mestarin valoa ei enää vastaanota äly, vaan henkenne. 

52 Tämä on uusi lupaus ja uusi tavoite sinulle. Älkää unohtako, että äänenkantajan kautta saamanne 

viesti annettiin ihmisen välityksellä ja että vaikka hän olisi kuinka henkistynyt, hän ei ole täysin vapaa 

puutteista ja epäpuhtauksista. Voitte siis nyt kuvitella, miten täydellisesti otatte vastaan Sanani konsertin, 

kun se saavuttaa henkenne suoraan, ilman lähettimiä, ilman että sen tarvitsee ensin kulkea kuulonne tai 

aivojenne läpi. Se saavuttaa ensin hengen, ja henki ottaa tehtäväkseen sielun valaisemisen ja sydämen 

jalostamisen. 

53 Olette pitkään kuulleet tätä opetusta, jossa teidän on täytynyt etsiä merkitystä ravitsemaan itseänne 

jollain jumalallisella. Huomenna, kun pystytte vastaanottamaan inspiraatiota hengeltä hengelle, sielunne ei 

enää vastaanota inhimillisiä sanoja, vaan jumalallisen olemuksen, ja teidän tehtävänne on välittää tämä 

olemus ajatuksiksi, sanoiksi ja teoiksi, jotta voitte toimia välittäjinä Herranne ja ihmiskunnan välillä. 

54 Ymmärtäkää, opetuslapset, että tämä äänenkantajieni julistuksen aika on ollut sitä varten, että teitä 

opetetaan ymmärtämään jumalallista kieltä. Se on ollut Mestarin perusopetus opetuslapsilleen. 

55 Kun kuulette tätä Sanaa, teillä on tänään tunne Minun Läsnäolostani, ja siksi pelkäätte sitä päivää, 

jolloin ette enää kuule sitä. Mutta minä sanon teille: Jos olette yhteydessä kanssani hengestä henkeen, 

opetuslapseni tuntevat läsnäoloni vieläkin selkeämmin ja puhtaammin. 

56 Suuri on niiden ilo, jotka tuntevat Minut näin sydämessään. He eivät koskaan sano: "Mestari lähtee 

pian" tai "Lähestyy päivä, jolloin Herra jättää meidät ilman Sanaansa". Ei, silloin opetuslapset tietävät, että 

Isä on aina ollut lastensa kanssa, että Hän ei ole koskaan jättänyt heitä, että ihmiset eivät ole aina osanneet 

olla kanssani. 

57 Tänään sanotte: "Jumala on meissä", mutta sanotte sen tuntematta tai ymmärtämättä sitä, koska 

aineellistumisenne estää teitä tuntemasta Läsnäoloani olemuksessanne. Mutta kun henkistyminen on osa 

elämääsi, koet totuuden Läsnäolostani jokaisessa ihmisessä. Ääneni kaikuu omassatunnoissa, sisäinen 

tuomari kuuluu ja Isän lämpö tuntuu. 

58 Opetan teille monia asioita ja valmistan teitä, jotta voitte ottaa uuden ajan tulon ilolla vastaan. 

Mutta silti näen surua monissa sydämissä, kun viimeisen sanani päivä lähestyy. Ne, jotka itkevät ja joita 

suru painaa, ovat niitä, jotka ovat kuulleet Minut, mutta eivät ole ymmärtäneet Minua, ja jotka eivät ole 

valmiita koettelemuksen hetkellä. 

59 Olen aina sanonut teille: Etsikää jumalallista merkitystä näiden sanojen ytimestä, joita 

äänenkantajat lausuvat haltioituneina. Jos tyydytte näiden puheiden ulkoiseen muotoon, annatte 

jumalallisen luonteen monille sanoille, jotka tulevat ihmisestä, ja silloin olette matkalla uuteen 

fanaattisuuteen ja epäjumalanpalvelukseen. 

60 Teidän on ymmärrettävä, että teidät on tarkoitettu tuomaan ilosanomaa ihmiskunnalle, että olette 

matkalla opettamaan lähimmäisiänne rakkaudella, kärsivällisyydellä ja armollisuudella, jolla olen 

opettanut teitä, toistamalla oppitunteja tarvittaessa ja kääntymällä takaisin, kun on tarpeen palauttaa 

ensimmäiset sivut mieleen. 
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61 Muistakaa, kuinka olen puhunut teille monissa yhteyksissä hengellisestä elämästä ennen ihmisen 

olemassaoloa - ihmisen ilmestymisestä maan päälle, ensimmäisistä käskyistäni ja ensimmäisistä 

ilmestyksistäni. Muistakaa, kuinka usein olen puhunut teille ihmiskunnan polusta kautta aikojen, sen 

menestyksestä ja harha-askeleista, sen nousevasta kehityksestä ja laskusta - valaistuneista, joiden nimet on 

kunnioittavasti säilytetty niiden suurten ja jalojen esimerkkien vuoksi, jotka he ovat jättäneet teille, samoin 

kuin niiden muiden nimistä, joiden turmeltuneisuus on kirjoittanut ihmiskunnan historian lähtemättömäksi, 

jotta ette toimisi kuten he. 

62 Olen muistuttanut teitä niiden lähettiläideni nimistä, joiden kautta olette saaneet viestejä, käskyjä, 

profetioita ja opetuksia. 

63 Näin olen yhdistänyt kaikkien aiempien opetusten sisällön yhdeksi ainoaksi opetukseksi. 

64 Spiritualismi on perintö, jossa kolme testamenttia on yhdistetty yhdeksi hengelliseksi kirjaksi. 

65 Kaikkien opetusteni tarkoituksena on valmistaa teidät vuoden 1950 jälkeiseen taisteluun - aikaan, 

jolloin ette enää kuule henkimaailmasta "lahjojen kantajien" kautta. Sekin on rajoittanut tämän 

ilmenemismuodon aikansa. Mutta nämä siunatut olennot, suojelusenkelit, neuvonantajat, lohduttajat ja 

tämän kansan suojelijat ovat valmistelleet teitä niin, että tämän ajan jälkeen muistatte heidät edelleen, 

tunnette heidän läsnäolonsa ja saatte heidän apuaan. 

66 Mitä varten henkimaailma tuli tähän aikaan? - Selittää opetuksiani heidän sanojensa ja tekojensa 

kautta, opettaa teitä tulkitsemaan ilmestyksiäni ja auttaa teitä ymmärtämään niiden merkityksen. 

67 He eivät koskaan antaneet teille turhia opetuksia, he eivät koskaan paljastaneet teille sellaista, mitä 

teidän ei ollut vielä aika tietää, he eivät koskaan tulleet herättämään uteliaisuuttanne tai opettamaan teille 

salaperäisiä tieteitä tai kykyjä. Heidän tehtävänsä oli erilainen, heidän sielunsa suuruus ja valo eivät 

voineet sallia heidän sortua tavallisiin aineellistumisiin, koska he olivat tehneet rakkauden laista henkensä 

ihanteen. 

68 Tämä hengellinen maailma tuli jumalallisesta käskystä kommunikoimaan lyhyen aikaa 

inhimillisellä tavalla, jättämään vaikutelman anteliaasta veljeydestään, todistuksen olemassaolostaan ja 

todisteen läsnäolostaan ihmisten keskuudessa. 

69 He ovat kertoneet teille, että kun he eivät enää puhu teille ihmishuulien kautta, he eivät siirry pois 

luotanne - päinvastoin. He kaipaavat herkkyyttänne, jotta voitte tuntea heidän läsnäolonsa entistäkin 

läheisemmin tulevina päivinä. 

70 Jos te, ihmiset, opitte käyttämään lahjojanne, jos te todella tulette olemaan sopusoinnussa 

henkimaailman kanssa - totisesti, sanon teille, te jätätte polullenne ihmeiden jäljen. 

71 On välttämätöntä, että tänä aikana näiden ihmisjoukkojen joukosta ilmestyvät vahvasti ajattelevat, 

hyvät profeetat, hyvät neuvonantajat - ne, jotka elämällään ja sanoillaan osaavat johtaa ihmisiä Minun 

viitoittamallani tiellä - ne, jotka osaavat pitää ohjeideni sivut tahrattomina. 

72 Keitä ovat nämä voimakastahtoiset, joista puhun teille? Kerron teille vain, että valmistelen heitä 

parhaillaan sanallani, jotta he voivat tämän ilmentymän lopun tullessa nousta ja rohkaista ihmisiä ja 

uskonsa kautta olla antamatta kansanjoukkojen hajota. 

73 Sana, joka tulee heidän huuliltaan, muistuttaa teitä aina siitä, että jätin teidät todistajiksi 

viestinnästäni ihmisten kanssa, ja he kertovat teille lakkaamatta, että teidän on määrä julistaa 

ihmiskunnalle, että olen tullut Hengessä. 

74 En tule enää tulemaan ihmiseksi tai materialisoitumaan ihmisten keskuuteen, en tule enää 

ruumiillistumaan tähän maailmaan. Teidän on puhuttava tästä lähimmäisillenne, se on osa ristianne. Mutta 

tiedän, että kestät sen. 

75 Olkaa rauhassa, sillä olen jo kertonut teille, että sen, mitä Kyrenaeus teki Jeesukselle, kun hän näki 

Hänet ristin taakan uuvuttamana, teen tänä päivänä kaikille, jotka tarvitsevat apuani, saattamalla heitä 

askel askeleelta elämänne vuoren huipulle, jossa nousette kohtalonne ristille. 

76 Silloin koet, miten tyydyttävää on saattaa työ päätökseen antamalla sydämesi avautua sillä 

hetkellä, aivan kuten Mestarin kylki avautui vuodattamaan verta, joka puhui rakkaudesta, elämästä ja 

anteeksiannosta. 

77 Tätä opetusta kylvän parhaillaan spiritualististen trinitaaristen-marialaisten ihmisten sydämeen. 

78 "Spiritualistisia ihmisiä", koska he ottavat vastaan jumalallisen Hengen valon; 

"kolminaisuusihmisiä", koska tunnistatte Jumalan niissä kolmessa ilmestysvaiheessa, joissa Hän on tehnyt 
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itsensä tunnetuksi ihmiskunnalle; ja "marialaisia", koska tunnistatte tämän jumalallisen hellyyden 

tikapuiksi, jotka johdattavat teidät Isän luokse, Puolustajaksi, joka vahvistaa teitä, lohduttaa ja puhdistaa 

teidät poistamalla ylimielisyytenne ja muuntaen teidät lapsiksi, jotka ovat täynnä siveyttä ja nöyryyttä 

Herran edessä. 

79 Älkää unohtako tätä hellyyttävintä rakkautta, sillä ette ole aina riittävän valmiita tavoittamaan 

Minua. Mutta jos luotat Häneen, tunnet pian Hänen apunsa. 

80 Muistakaa: "Ellette tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan." 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 266 
1 Minä olen Mestari. Tule nauttimaan ikuisen opetuksen opetussanasta. Jopa silloin, kun en tee 

itseäni tunnetuksi näiden aivojen kautta, opetussanani on läsnä. 

2 Annan teille Sanani vain lyhyiksi hetkiksi, koska olette niin kypsymättömiä, ettette kestäisi 

kuunnella ikuista opetusta, joka lakkaamatta kaikuu äärettömyydessä ja puhuu kaikille olennoille, kaikille 

sieluille heidän eri elämänmaailmoissaan. 

3 Puhun teille vain totuuden. Miksi monet epäilevät sitä, mitä MINÄ paljastan teille? Sinä olet myös 

totuus. Miten on mahdollista, että vaikka sinä uskot omaan totuuteesi ja olemassaoloosi, et usko minun 

totuuteeni? Ettekö tiedä, että totuus on yksi? 

4 Tässä annan teille lyhyen, pienen opetuspuheenvuoron, jotta voitte tarttua siihen ja ymmärtää sen. 

Mutta tässäkin muodossa säilytät sitä vain lyhyen aikaa, jotta voit unohtaa sen jälkeenpäin. 

5 Siellä hengellisessä valtakunnassa, jossa totuuden valo on aina syttynyt, opetussanani on ikuinen, 

eivätkä ne, jotka kuulevat sen, koskaan väsy kuulemaan sitä, koska heille opetukseni on heidän elämänsä, 

aivan kuten teille se on ilma, jota hengitätte. Voi niitä, jotka elävät täällä maailmassa ilman minun 

opettavaista sanaani sielussaan vain siksi, että he eivät ole valmiita kuulemaan sitä! Kuinka paljon onkaan 

näiden joukossa niitä, jotka avun puutteessa lankeavat sammuneen toivon kautta - ilman ajatuksia 

Jumalasta sydämessään, eksyksissä, sokeina, kuuroina. Mutta kysyn teiltä: Minne menevät ne, jotka ovat 

poistaneet olemuksestaan jumalalliset käskyt, jotka ovat sielun tie ja valo? 

6 Köyhät olennot, jotka ovat haaksirikkoutuneet, koska heidän laivansa on eksyksissä eivätkä he 

pysty löytämään majakan valoa. 

7 Etsin teitä ja annan teille valoni, jotta pääsisitte polulle ja ymmärtäisitte, mitä on se opetus, jota 

Mestari antaa teille lakkaamatta läpi elämän. 

8 Mitä hyötyä on siitä, että ihminen on fyysisesti vahva, jos hän ei ole henkisesti vahva? 

9 Tuon teidät lähemmäksi todellisuutta, totuutta, josta olitte kääntyneet pois. Sillä kun hylkäsitte 

korkeamman elämän, joka on hengen elämää, annoitte itsenne alemmalle elämälle, joka on aineellisen 

maailman elämää. 

10 Palatkaa todellisen elämän polulle, ja olette jälleen kerran lähellä todellista olemustanne. Polku, 

josta puhun teille, on se, jonka löydätte, kun tasapainotatte henkisen ja fyysisen, kun tunnette totuuden, 

jota kannatte sisällänne. Sillä silloin korkeampi olemuksenne osa, joka on henki, sanoo: "Minä olen se, 

joka tuo valon, joka tuntee tien, jolla on laki. Siksi minä määrään ja hallitsen ruumiini toimintaa." Kun 

puhutte näin, se johtuu siitä, että valo on loistanut olemuksessanne ja sen heijastus on saavuttanut 

ihmissydämen. 

11 Voi, jospa kehosi pystyisi omaksumaan sen, mitä henkisielusi vastaanottaa visionäärisen kykynsä 

ansiosta! Sillä henkisielu ei koskaan lakkaa näkemästä, vaikka ruumis ei aineellistumisensa vuoksi 

havaitsisikaan siitä mitään. Milloin osaatte tulkita henkisieluanne? 

12 Kuunnelkaa sanaani, omaksukaa opetukseni, joka opettaa teitä taistelemaan ja voittamaan 

vastoinkäymiset, olemaan pakenematta koettelemuksia, olemaan epätoivoisia uhrausten edessä. 

13 Sanon opetuslapsilleni koko ajan: Älkää pelätkö, ymmärtäkää, että olen antanut teille hengen 

voiman olla voittaja kaikissa koettelemuksissa. Hengen voima on korkeampi kuin ruumiin voima. Mutta 

jos inhimillisten ongelmienne tiheä sumu saa teidät näkemättä mitään, hälventäkää ja hälventäkää tämä 

sumu uskon valon avulla. Sitten tämän sumun takana näet horisontin, joka yhdistyy äärettömyyteen ja 

kutsuu sinua jatkamaan eteenpäin ja täyttymään rauhasta. 

14 Ne, jotka oppivat voittamaan omat ongelmansa, kohtaavat sitten lähimmäistensä ongelmat 

auttaakseen heitä heidän taistelussaan. 

15 Tietäkää, että tämä elämä on taistelua, mutta että teidän on määrä voittaa. Sillä pahan pimeät 

voimat eivät koskaan voita valoani, joka on teissä jokaisessa. 

16 Teidän on oltava voitokkaita, sillä vain voittaessanne saatte ilmestyksen niistä salaisuuksista, jotka 

paljastetaan teille tässä elämässä ja hengellisessä elämässä. 

17 Taistelevat ihmiset kautta aikojen: Tulee aika, jolloin et enää kamppaile tällä tavalla. Sumut, 

ahdistukset, ongelmat ja koettelemukset loppuvat - sekä sinun että muiden. 
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18 Älkää välittäkö, kun sanon teille, että teidän on autettava lähimmäistänne hänen murheellisella 

elämänpolullaan. Vahvat sielut voivat kantaa oman ja muiden ristin ja auttaa mielellään pieniä ja heikkoja 

sieluja. He etsivät aina haavoja, jotka voivat parantua. 

19 Siunattu olkoon hänen sanansa, joka puhuessaan kärsiville parantaa haavat, sulkee ne ja saa ne 

unohtumaan. Tämä tietää sen balsamin tehtävän, jonka olen asettanut hänen sydämeensä. 

20 Vahva on se, joka vaikeuksien tai vaarojen ympäröimänä rukoilee henkensä voimaa, voittaa 

ruumiiseen keskittyneen sielun pelon, taistelee, voittaa ja voittaa, koska usko on saanut hänet tietämään, 

mihin henki kykenee. 

21 Halusin kertoa teille, että siellä, minne taistelu teitä kutsuu, teidän on asetuttava ehdottoman 

luottavaisin mielin siihen, että viisaus, oikeudenmukaisuus ja usko voittavat aina vaikeudet ja epäpuhtaat 

intohimot, jotka ovat niiden tiellä. 

22 Tiedätkö, kuinka kauan lahjojesi avautuminen on kestänyt? Kerron teille, että ne ovat olleet teissä 

siitä lähtien, kun henki heräsi henkiin. Kuinka suuri onkaan hengen ilo, kun se voi sanoa ruumiille ja 

maailmalle: Minä olen valloittanut teidät! 

23 Opetuslapset, olen antanut teille kaikki opetukset, joita sielu tarvitsee kehittyäkseen. 

24 Autuaita ovat ne, jotka tunnistavat totuuden, sillä he löytävät nopeasti "tien". Toiset hylkäävät aina 

jumalalliset opetukset, koska heidän teoksensa näyttävät paremmilta kuin minun. 

25 Rakastan teitä kaikkia. Minä olen paimen, joka kutsuu lampaitaan, joka yhdistää ne, joka laskee ne 

ja haluaa joka päivä lisää - joka ravitsee niitä ja hyväilee niitä, huolehtii niistä ja iloitsee, kun näkee, että 

niitä on paljon, vaikka joskus hän itkee, kun näkee, että kaikki eivät ole kuuliaisia. 

26 Nämä ovat teidän sydämenne: monet teistä tulevat luokseni, mutta harvat ovat niitä, jotka todella 

seuraavat minua.  

27 Katsokaa äänenkantajia, joiden huulilta annan teille Sanani: He ovat ottaneet vastaan tehtävänsä 

ristin. He tietävät, että monet epäilevät heidän lahjaansa, mutta silti he jatkavat nöyrästi matkaansa. He 

muistavat, että myös toisen aikakauden ihmiset epäilivät Minua, kun he sanoivat, etten ole Messias, etten 

ole Kristus. He muistavat, että ne, jotka eivät halunneet hyväksyä totuutta, veivät minut ristille. Siksi he 

ottivat tehtävänsä ristin vastaan antautuen. 

28 Ihmiset, olen ollut kanssanne, rakkauden vaippani on levinnyt sen kokoontumispaikan 

ulkopuolelle, jossa kuulette Minua. Te kaikki poikkeuksetta olette olleet täynnä Henkeäni ja rakkauttani. 

29 Sanani on rauhallinen rauhan paikka. Etsi sitä, kun tunnet itsesi väsyneeksi, surulliseksi, 

väsyneeksi tai sairaaksi. Siitä löydät rohkaisua, terveyttä ja uskoa elää ja taistella. 

30 Haluan, että olette innokkaita, nöyriä ja kuuliaisia tahdolleni, ettekä koskaan ole kuin ne, jotka 

koettelevat voimaani tai epäluuloisesti suhtautuvat oikeudenmukaisuuteeni. Sillä te tiedätte, että se, joka 

tekee niin, altistaa itsensä oikeudenkäynnille. 

31 Riippumatta siitä, uskotteko tai ettekö halua uskoa, että ilmentän itseni tässä muodossa: 

Kuunnelkaa kunnioittavasti ja lempeästi, kunnes olette täysin vakuuttuneita siitä, että se, mikä on tämän 

ilmentymän ytimessä, on totuus tai valhe. 

32 Jos tietäisitte, kuinka monta katumuksen kyyneltä ovat vuodattaneet ne, jotka ovat kieltäneet 

tämän ilmoituksen totuuden, jotka ovat pilkanneet niitä, jotka uskovat kuulemaanne sanaan, ja jotka ovat 

pilkanneet äänenkantajiani. Nykyään he eivät tiedä, millä sanoilla he voisivat pyyhkiä pois nuo loukkaavat 

ja epäkunnioittavat lauseet, jotka tulivat heidän huuliltaan, eivätkä tiedä, millä teoilla he voisivat sovittaa 

yhteen Mestarinsa. 

33 Haluan, että opit olemaan varomaton tuomioissasi, äläkä anna ensivaikutelmiesi määritellä sinua 

hätiköidysti. Annan teille tämän vihjeen, jotta kun tulkitsen Sanaani ja myös kun teidän on arvioitava 

oppeja, uskontoja, filosofioita, kultteja, hengellisiä ilmestyksiä tai tieteitä, ymmärtäisitte, että se, mitä 

tiedätte, ei ole kaikki, mitä on olemassa, ja että tuntemanne totuus on vain minimaalinen osa absoluuttista 

totuutta, joka ilmenee täällä yhdellä tavalla, mutta joka voi ilmetä monilla muilla, teille tuntemattomilla 

tavoilla. 

34 Selitän teille, miksi olen puhunut teille näin tänä päivänä. Syynä on se, että tämän joukon joukossa 

on sydän, joka kysyy minulta sinnikkäästi, miksi, vaikka puhun niin paljon tälle kansalle, ja tämä sana 

tulee "Sanasta", en ole saavuttanut täydellistä uudistumista enkä näiden joukkojen henkistymistä. 
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Vastasin hänelle yksityiskohtaisella ohjeistuksella ja lisäsin, että jos tahtoisin sitä puhtaalla voimallani, 

muuttaisin hetkessä kaikki nämä syntiset enkeleiksi, mutta että tähän työhön ei liittyisi mitään ansioita 

silmissäni ja että tämä sana tehtiin juuri tästä syystä viisaasti ja erittäin kärsivällisesti, jotta tämän kansan 

sydämet hiottaisiin, kunnes usko, rakkaus ja parannus kumpuaisivat heistä. 

35 Ihmiset tuhoavat maailmaa käyttämällä väkivaltaa. Uskotko, että heidän väkivaltaisuutensa on 

ylivoimaisempaa kuin minun voimani? Kuitenkin minun tahtoni on, että he itse tunnustavat virheensä, 

korjaavat ne ja rakentavat sitten uudelleen kaiken sen, mitä he ovat tuhonneet ja häpäisseet, jotta heidän 

ansionsa olisivat totta minun silmissäni. 

36 Olette edelleen pieni kansa. Mutta en ole pitänyt ratkaisevana sitä pientä joukkoa, joka on tähän 

päivään mennessä kokoontunut ilmestymiseni ympärille. Todisteena tästä ovat ne lukuisat opetukset ja 

ilmestykset, jotka olen antanut teille. 

37 Vuoden 1950 jälkeen, kun ette enää ota vastaan Sanaani tässä muodossa, sydämissänne on 

näennäistä tyhjyyttä, ja aamuhartaudet ovat hiljaisia ja surullisia. Mutta sen jälkeen tunnet itsesi jälleen 

vahvaksi ja tunnustat, että Minä suunnittelin kaiken viisaasti ja että sain sinut kiipeämään suuriin 

korkeuksiin viimeisissä opetuksissani, jotka huipentuvat viimeiseen ja unohtumattomimpaan opetukseen, 

jonka Minun on annettava sinulle. 

38 Kuka voisi sammuttaa lamppunne tai kuihtua hengellinen uhri, jonka annatte Minulle, kun se ei ole 

ihmissilmin nähtävissä? Kuka uskaltaa sammuttaa sinetin, jonka olet painanut sieluusi ikuisuudesta 

lähtien? Usko on juurtunut syvälle sydämeesi, ja se jatkaa kasvuaan ja valaisee kaikkea ympärilläsi. 

39 Sitten, kamppailujenne jälkeen, niiden suurten koettelemusten jälkeen, joihin olen teidät alistanut, 

tulee tauko, ja saatte palkkionne. En luvannut teille toista Lohduttajaa, sillä hän, jonka olen teille 

ilmoittanut, on keskuudessanne. Hän on puhunut tänään teidän välityksellänne ja on tullut jokaisen 

ihmisen luo auttamaan teitä ahdistuksissanne. Hän on Henkeni, joka on ilmoitettu tässä ajassa ja 

henkimaailmassa, joka koostuu enkeleistä, jotka seuraavat teitä matkallanne elämänne läpi, jotka 

suojelevat teitä suurissa taisteluissanne, parantavat teitä ja lohduttavat teitä. 

Koko legioona suuren hyveellisyyden omaavia olentoja on yhdistänyt voimansa kanssani 

lohduttaakseen teitä tällä koettelemuksen hetkellä, jonka läpi käytte, kuten ilmoitettiin. Pitäkää itseänne 

hyvin onnekkaina, koska teidät on valittu niiden lukuisien ihmisten joukosta, jotka asuttavat maapallon, 

tunkeutumaan tähän ilmestykseen, tähän Työhön, ja saamaan sen suuret lahjat. 

40 Jätän teidät valmistautuneina tehtävänne täyttämiseen opetuslapsinani, ja pian näette toteutuvan 

sen, mitä olen ilmoittanut teille opetuksissani. Maailmassa tulee olemaan monia tapahtumia, jotka puhuvat 

läsnäolostani hengessä, ja ihmiset tuntevat, kuinka lähellä olen heitä. Sillä kun ilmentymiseni ihmisen 

kautta päättyy, odotan edelleen heidän valmistautumistaan, heidän todellista palvomistaan, jotta voin 

hallita kaikkien lasteni sielussa. Siellä tulee olemaan temppeli, siellä laki ja Hengen lahjat tullaan 

paljastamaan, ja minä otan vastaan teidän palvontanne ja rakkautenne. 

41 Kauan sitten kerroin teille, että antaisin sanani eri kansakunnissa, että säteeni ilmenisi myös muissa 

kansoissa ihmisälyn kautta, ja totuuden nimessä tahtoni on, että tiedätte, että olen puhunut siellä pienten 

yhteisöjen helmassa miesten ja naisten kautta. Kun he kuulivat Minut, jotkut pitivät Minua Mestarina, 

toiset vain korkeampana henkiolentona. Mutta minä olen täyttänyt sanani. 

42 Kun puhuin ja sanoin, että olen Mestari, jotkut uskoivat ja toiset epäilivät. Mutta kun he 

havaitsivat yksinkertaisten ja nöyrien luotujen kautta puhuttujen sanojeni merkityksen ja viisauden, he 

ihmettelivät, oliko tämä Henkeni ilmeneminen mahdollista. 

43 Olen myös määrännyt sinne hetken, jolloin tuo julistus päättyy, ja kun saavutatte todistuksellanne 

ne maan osat, joissa Sanani on kuultu, vahvistatte heille noiden julistusten totuuden. Kun ne miehet ja 

naiset, jotka epäilevät tänään, kuulevat selkeän todistuksenne, he huomaavat, että olen ollut heidän 

kanssaan. 

44 Kuinka harvoja yhteisöjä olenkaan löytänyt valmistautuneina! Silti olen ollut läsnä, valaisemassa 

jokaista sielua ja todistamassa Minusta, niin että jotkut opastavat toisia ja ovat heidän oppaitaan. 

45 Kun saatte vieraan, vieraan, joka puhuu teille minun ilmestyksestäni, minun sanastani, jonka hän 

on saanut myös kotimaassaan, älkää torjuko häntä. Pikemminkin käsken teitä ottamaan hänet vastaan, jotta 

voitte yhdessä todeta ilolla, että sanani on tullut todeksi ja että jokainen, joka on katsellut ja rukoillut 
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paluutani odottaen, on ottanut minut vastaan tällä hetkellä. Olen kutsunut teidät kaikki tekemään teistä 

opetuslapsiani. 

46 Annan teille näin ollen viitteitä etukäteen, jotta ette yllättyisi, kun joku kertoo teille, että jopa 

tämän kansakunnan ulkopuolella Jumalallisesta Säteestäni on tullut sanoja nälkäisten ruokkimiseksi. 

Tietäkää, että rakkauteni käsittää kaikki ja että korjaustyöni on yleismaailmallista, jotta ymmärtäisitte, 

etten ole rajoittanut itseäni antamaan armoja vain kansallenne, vaan että kaikki muodostavat perheeni, 

jonka haluan yhdistää ja johtaa yhteen pisteeseen: henkistymiseen. 

47 Ohjeilla, jotka olen antanut teille tänä aikana, olen yhdistänyt aiempien aikakausien ilmoitukset 

yhdeksi. Ottakaa opetusta jokaisesta niistä, ja tulette siihen tulokseen, että Mestarin profetioissa ja 

opetuksessa ja hänen ilmestyksissään on koko lain yhteenveto ja että ne osoittavat teille tien, joka johtaa 

henkistymiseen. 

48 Vuosisatoja ja aikakausia on kulunut, mutta vasta tänään ymmärrätte lain ja elämän tarkoituksen. 

49 Jos olen antanut teille monia "ihmeitä" polullanne - kuten te kutsutte tekojani - se on ollut uskonne 

elävöittämistä, ja jos olen antanut teille runsaasti etuja, se on ollut tarkoituksenani, että ymmärtäisitte, että 

rauha on vain hyvyyden polulla. Ihmeet ovat rohkaisseet kansaa kulkemaan uuden autiomaan läpi. 

50 Tämän rauhan keskellä teitä on valmisteltu olemaan vahvoja, kun taistelun aika koittaa. Olen 

opettanut teitä rukoilemaan hengestä henkeen, jotta voitte käyttää rukousta aseena, kilpenä, inspiraation 

välineenä, linnakkeena ja lohdutuksena. 

51 Ette ole kysyneet Minulta kertaakaan, vaan monta kertaa, että kun opetin apostoleilleni Isä meidän 

-rukouksen, annoinko heille rukouksen kaikkia aikoja varten, ja kerron teille, että kun puhuin tuon 

rukouksen, tein sen tarkoituksenani opettaa heille ylevä tapa puhua Isälle, vetoomus, joka sisältäisi 

rakkautta, nöyryyttä, uskoa, kunnioitusta, antautumista ja luottamusta. 

52 Ne ovat toimineet huonosti, jotka ovat tyytyneet toistamaan sanojani mekaanisesti, ja myös ne, 

jotka eivät ole käyttäneet tuota rukousta mallina omille rukouksilleen. 

53 Kun käsken teitä tänään kohottamaan sielunne, en pyyhi sydämestänne tuota rukouksen mallia, 

tuota täydellistä rukousta. Haluan vain, että sen sijaan, että puhutte Minulle huulillanne, teette sen 

ajatuksissanne, ja sen sijaan, että rajoitutte toistamaan tuon rukouksen muodostavia lauseita yksi toisensa 

jälkeen, inspiroitte itseänne niillä, niin että ajatukset, joita muodostatte hengessänne, kuten Isä meidän -

rukouksen, ilmaisevat rakkautta, nöyryyttä, uskoa, kunnioitusta, antautumista ja luottamusta Isään. 

54 Toistaiseksi teidän tehtävänne on ajatella ja tutkia sitä, mitä juuri kerroin teille, ettekä yritä opettaa 

sitä kenellekään, ennen kuin osaatte selittää sen kunnolla. 

Miettikää: Jos ymmärtäisitte, että spiritualistinen opetus on poistanut Kristuksen maailmalle opettaman 

rukouksen, teidät tuomittaisiin harhaoppisina, ja tätä opetusta pidettäisiin Jumalallisen Mestarin opetusten 

vastaisena. 

55 Jos taas odotatte, kunnes ajatuksenne ovat selkiytyneet ja sanat tulevat sujuvasti huuliltanne, saatte 

helposti vakuutettua jopa ne, jotka ilman, että ovat perehtyneet opetuksiini, toistavat sanojani, joista he 

ovat tehneet tavan, rutiinin, hyödyttömän käytännön, koska he eivät ole koskaan vaivautuneet miettimään 

kauniita ja syvällisiä sanoja, joita heidän huulensa lausuvat ilman, että heidän mielensä ymmärtää niitä. 

56 Oppilaat: Rukouksessa hengeltä hengelle, joka on opetusteni päämäärä, koko olemuksesi keskittyy 

siihen, että puhut Luojalle - äänellä, joka kumpuaa koko olemuksestasi, käyttäen henkeä sanansaattajana ja 

tulkkina. 

57 Näin voitte osoittaa Isällenne todellisen kunnioituksen, rakkauden, arvostuksen, nöyryyden ja 

kunnioituksen kunnianosoituksen. 

58 Tiede tai näiden aikojen opetukset eivät johda teitä rauhaan ja näytä teille tietä henkistymiseen. On 

välttämätöntä, että taivaasta tulee valo, joka valaisee mielenne ja paljastaa todellisen polun. 

59 Tiede, sellaisena kuin ihminen on sen käsittänyt, ei koskaan pysty tekemään ihmissydämestä 

herkkää niin, että se voisi tuntea ja nähdä hengellisen. 

60 Minun on kerrottava teille, että ihmiset voisivat tuntea Läsnäoloni tieteen avulla, jos he aikoisivat 

etsiä Minua sen pohjasta. Mutta vaikka he näkevät Minut jokaisessa ihmeessä, jonka he löytävät, he 

kieltävät Minut kuin sokeat. 
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61 Luonto, jota ihminen innokkaasti tutkii, puhuu lakkaamatta Minusta, paljastaen voimani, 

rakkauteni ja oikeuteni. Ihminen pyrkii vain tietämään ja keräämään valtaa ajattelematta, että rakkauden 

on oltava kaikkien hänen tekojensa innoittajana ja alkulähteenä, kuten se on ollut Luojan tekojen kohdalla. 

62 Tunnistatteko, miten luonto, sen elementit ja voimat puhuvat Minusta? Sillä hän pyrkii avaamaan 

ihmisten silmät totuudelle. Hänen rinnastaan kumpuavat lukemattomat oppitunnit, jotka sisältyvät siihen 

tähän päivään asti. Oikeudenmukaisuuden vaatimukset kaikuvat hänen sisältään, maailman tilat vapisevat, 

ja kaukana kiertävät maailmat lähettävät hänelle viestejä. 

63 Kun kaikki tämä tapahtuu ja tiedemies kaikkine voimineen tuntee itsensä liian voimattomaksi ja 

pieneksi pysäyttääkseen tuhovoimat, jotka tuovat tuomioita kaikkialle, hän vetäytyy kauhistuneena 

työstään ja lopulta huudahtaa: "Herra, se olet sinä, se olet sinä, se on sinun läsnäolosi, se on sinun äänesi, 

se on sinun oikeudenmukaisuutesi, joka nyt paljastuu!"" 

64 Se on monille tuomion, pelon ja katumuksen päivä. 

65 Tuska on niin suuri, että se aiheuttaa ihmisissä pimeyttä, ikään kuin surun ja synkkyyden musta 

viitta peittäisi heidät. Silloin rukous kiemurtelee ulos ihmisten sieluista. Tämä rukous on "tuhlaajapojan" 

tuskallinen anomus, kun hän kumartuu uupuneena ja sairaana Isän huoneen porteilla. 

66 Siunattu olkoon se hetki, jolloin ihmiset vihdoin avaavat henkensä silmät totuuden valolle. Sillä 

heidän menneisyytensä annetaan anteeksi, ja uusi aurinko paistaa heidän elämäänsä, muuttaen, uudistaen 

ja jalostaen heidät! 

67 Millä kunnioituksella ihminen astuu tieteen poluille, kun hän on tyhjentänyt kärsimyksen maljan 

pohjaan asti! Ja kuinka jalot ovatkaan ne aikeet ja ihanteet, jotka innoittavat häntä, kun hän tutkii luonnon 

salaisuuksia! 

68 Pimeyden jälkeen valo ilmestyy jälleen, ja tuossa kirkkaudessa ihmiset katsovat elämää 

hengellisemmän ja korkeamman ymmärryksen kautta. Uskonnollisen fanatismin side putoaa, ja 

ihmiskunta tuntee läsnäoloni. Kun tämä opetus on hylätty ja vainottu, se otetaan todellisena jumalallisena 

ilmoituksena, ja se leviää koko maailmaan ja vahvistaa ihmisiä valon, uskon, hyvyyden ja 

oikeudenmukaisuuden tiellä. 

69 Miksi epäilette niin suurta autuutta, josta ilmoitan teille? Pitääkö kaiken, mitä kohtaat, tehdä 

olemassaolostasi loputtomasti huonompaa tai surullisempaa? Ei, ihmiset, aivan kuten ennustan teille 

surun, tuskan, katkeruuden ja kurjuuden päiviä, ennustan teille myös päiviä, jolloin valo palaa mieleen, 

rauha sydämeen ja rakkauden voima sieluun. 

70 Olette niin tottuneet saamaan pahaa toisensa jälkeen ja epäonnea toisensa jälkeen, ettette enää 

odota mitään hyvää, ettette enää usko suotuisiin muutoksiin, koska olette menettäneet uskonne. Mutta jos 

teillä on elävä toivo siitä, että ihmiskunta palaa hyvyyden ja veljeyden tielle, edistäkää sitä täyttämällä 

tehtävänne odottamatta, että muut lähtevät opettamaan teille, miten se tehdään itse. 

71 Minä olen teidän lääkärinne, rakkaat ihmiset, totisesti minä sanon teille, kukaan ei välitä 

terveydestänne niin kuin minä, eikä kukaan tunne kipuanne niin kuin minä tunnen sen. 

72 Haluatko tuntea parantavan balsamini virtaavan kehosi ja sielusi läpi tällä hetkellä? Menkää sitten 

rukoilemaan, kohottakaa itsenne Minun luokseni, puhdistakaa sydämenne ja mielenne, ja tulette tuntemaan 

parhaan Lääkärin balsamin. 

73 Olen kertonut teille, että tämän elämän jälkeen, kun olette kulkeneet sielun pitkän matkan läpi, kun 

olette ylittäneet koettelemusten autiomaan ja nousseet ylös Golgatallenne, olette kiiltävässä kaupungissa, 

todellisessa Hengen ikuisessa kaupungissa, joka on aina odottanut teitä. Siellä ette koe enää kipua, sillä 

siellä asuvat vain täydellisyyden saavuttaneet sielut. Älkää unohtako, että kipu, sairaus, vastoinkäymiset ja 

onnettomuudet ovat ominaista epätäydellisille sieluille, jotka kärsivät sovittaakseen tai oppiakseen. 

74 Miksi ette yhdisty tänne veljiksi ja sisariksi, niin että voitte luoda, jos ette loistavaa kaupunkia, niin 

ainakin loistavan hengellisen kodin, jossa voitte vastaanottaa Isänne? Menisin sydämestä sydämeen 

rohkaisemassa sinua, parantamassa sinua, hyväilemässä sinua. Silloin ette sanoisi, että juotte vertani, vaan 

jumalallista olemustani. 

75 Rakastan teitä, ihmiskunta, ja siksi en koskaan lakkaa "vahtimasta" lapsianne. Kun asuin ihmisten 

keskellä, vetäydyin autiomaahan rukoilemaan ja ajattelemaan niitä, joita rakastin niin paljon ja joiden 

vuoksi otin itselleni uhrikuoleman pelastaakseni heidät. Tänään kerron teille, että jopa näkymättömässä - 
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jonne te ette voi vielä tunkeutua - löydän autiomaan yksinäisyyden, josta käsin rukoilen, rukoilen ja 

ajattelen teitä - teitä, jotka pelastettuani teidät tuon valtakuntaani. 

76 Miehet! Älkää hävetkö itkeä, sillä itkeminen on myös lahja. Rukoilkaa kaikki, olkaa kuin pienet 

lapset edessäni, antakaa kyynelten virrata, antakaa tuskan kadota ja ilon astua sisään. 

77 Naiset, äidit, neitsyet, pienet tytöt, olen kanssanne ja annan hellyyttäni jokaiselle sydämelle. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 267 
1 Rakkaat lapset, te, jotka yhdistätte sielunne odottaaksenne minun läsnäoloani keskuudessanne - 

olkaa siunattuja. 

2 Te etsitte elämän puun hedelmää, ja minä annan hedelmän jokaiselle teistä. 

3 Rakkauteni säteily on ilman henkäys, joka kevyesti liikuttaa näitä puita. 

4 Elämä, opetuslapsi, on kaunein ja merkittävin kirja, jonka Luoja on antanut lapsilleen. Sitä on 

kuitenkin opittava lukemaan, jotta voi havaita, kuinka paljon kauneutta ja ihmeitä se sisältää. Kuka voisi 

paremmin kuin minä, Jumalallinen Mestari, näyttää teille sivu sivulta ja oppitunti oppitunnilta tämän 

kirjan sisällön? 

5 Se pysyi pitkään auki toiselta puolelta, koska välinpitämättömyytesi esti Minua tarjoamasta sinulle 

uutta oppituntia. Sinä seisoit paikallasi. Mutta tuli aika, jolloin käänsitte katseenne kirjaan, jossa puhuttiin 

elämästä, ikuisuudesta ja valosta, ja näitte Mestarin kääntävän jo tunnetun sivun näyttääkseen teille uuden 

opetuksen. 

6 Tieto, jonka tämä kirja antaa sinulle, todistaa sinulle, että menneisyytesi ei ole ollut sielullesi 

hedelmätön. Sillä nyt, tiedon valon valaisemana, löydätte syyn monille opetuksille, löydätte elämän 

tarkoituksen ja Jumalan olemuksen, joka on olemassa kaikessa luodussa. 

7 Siunattuja ovat ne sielut, jotka pitkällä matkallaan ovat jo ylittäneet elämiensä koettelemusten 

valtavat aavikot, polun risteykset, ja jotka ovat jättäneet taakseen pimeät metsät väijytyksineen ja 

vaaroineen. Ne, jotka ovat käyneet läpi suuret koettelemukset, ovat niitä, jotka ymmärtävät sanani 

kaikkein selkeimmin ja jotka tuskin voivat pudota kuiluun. 

8 Myös teissä jokaisessa oleva kirja on suuri. Ymmärrättekö, mistä kirjasta puhun teille? Se, joka 

viittaa menneisyyteesi, kaikkeen, mitä sielusi on kokenut, ja jonka historia kasvaa päivä päivältä. Kun olet 

kerran "povessani", iloitset kulkiessasi sen ohi vielä kerran hengellisten silmiesi edessä ja nähdessäsi, 

kuinka paljon olet ponnistellut kiivetessäsi täydellisyytesi vuorta. 

9 Elätte nyt tuskan aikakautta, ja on välttämätöntä, että ymmärrätte sen merkityksen, sillä näin 

ymmärrätte vihdoin, että kipu vaikuttaa syntisiin puhdistavasti. Myöhemmin te kaikki opitte, että olen 

määrännyt jokaiselle lapselleni vaatteen, mutta sen saamiseksi on välttämätöntä, että puhdistatte "astian" 

sisältä ja ulkoa, kunnes se on puhdas. Tiedätkö, mikä tämä vaate on? Kerron teille: tämä vaate on totuus. 

10 Kuka voi sanoa, ettei hän kykene olemaan oppilaani tai ettei hän ole tarpeeksi vahva tuomaan 

sanomaani ihmisille, ja väittää, ettei hänellä ole kokemusta, että hän on kokenut liian vähän tai ettei hän 

ole ymmärtänyt lähimmäisiään? 

11 Ei, lapseni, ette ole eläneet liian lyhyen aikaa, eikä se, mitä olette kokeneet, ole liian vähän. 

Epäilys ja luottamuksen puute tulevat ruumiin kuoresta, sydämestä, joka on epätoivoinen, koska se ei 

tunne sitä voimaa ja valoa, jota sen henkisielu on kerännyt kehityksen tiellä. 

12 Mitä tiedät menneisyydestäsi ja kuinka kaukana alkuperästäsi olet? Mitä tiedät siitä, mistä tulet, 

mitä polkuja olet jo kulkenut ja mihin olet menossa? 

13 Älköön kukaan pitäkö itseään kypsymättömänä tai tietämättömänä sen jälkeen, kun hän on 

saavuttanut tämän Kolmannen ajan, kaikkein vähiten te, joita olen kutsunut "esikoisiksi". 

14 Miksi pelkäätte tulevaisuutta? Haluatko jättää käyttämättä kaiken sen kokemuksen, jonka sielusi 

on kerännyt menneisyydessä? Haluatko hylätä siemenen korjaamatta satoa? Ei, opetuslapsia. Muistakaa, 

että kukaan ei voi muuttaa kohtaloaan, mutta hän voi viivyttää voiton hetkeä ja lisätä kärsimyksiä, joita on 

joka polulla. 

15 Niin kauan kuin te ette ole vakuuttuneita tästä totuudesta, en lähetä teitä maakuntiin ja 

kansakuntiin tuomaan ilosanomaa, sillä silloin teillä ei olisi sanoissanne vakuuttavaa voimaa, eikä 

maailma voisi tunnistaa teitä Kristuksen sanansaattajiksi. 

16 Tuon teidät nyt lähemmäksi yksinkertaista, hengellistä ja yksinkertaista Jumalan palvontaa, jotta 

sen sijaan, että harrastatte ulkoisia palvontatapahtumia ja tuhlaatte siten aikaanne, voisitte keskittyä 

tekemään oikeutta oleelliselle, joka on aktiivinen lähimmäisenrakkaus, kuten olen usein kertonut teille. 

17 Olette jo eläneet hengellisen lapsuuden ja nuoruuden, ja nyt seisotte uuden aikakauden 

kynnyksellä, jossa saavutatte kypsyyden, joka on täyteys. 
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18 Harvat ovat ne, jotka minua kuulevat, harvat siis ne, jotka tietävät. Katsokaa tätä ihmiskuntaa, joka 

elää valon aikana ja kompastuu ja kaatuu kuin pimeydessä vaeltaessaan. Tutkikaa heidän maljaansa, 

katsokaa heidän haavojaan, tuntekaa heidän lohduttomuutensa, antakaa itsenne kaukaa ymmärtää heidän 

henkeään, ja jos teillä on armoa ja rakkautta lähimmäisiänne kohtaan, itkekää surusta, ja te tulette 

tuntemaan myötätuntoa. Silloin sydämestänne lähtee jalo ja antelias impulssi, joka saa teidät olemaan 

väsymättömiä rakkauden, balsamin ja valon kylväjiä. Mutta jos jatkatte pelokkaasti piiloutumista 

maailman katseilta, luuletteko, että sydämenne herkistyy ja puhdistuu myötätunnon tunteessa 

lähimmäistänne kohtaan? 

19 Haluatteko voittaa sieluja itsellenne? Tule sitten sanani balsamin ja armosi voitelun kanssa. 

20 Älkää yrittäkö todistaa kenellekään, että hänen uskomuksensa tai riittinsä ovat epätäydellisiä, sillä 

tulos on kielteinen. Mene hädässä olevan ihmisen luo, etsi hänen tuskansa syy ja lohduta häntä. Silloin 

koette, että hänen huuliltaan tulee vilpitön tunnustus, joka kertoo teille, että olette totuuden kantajia. 

21 Totisesti sanon teille, että minäkin olen lähempänä lapsiani tuskan ja katkeruuden hetkinä kuin 

edes niissä riiteissä ja seremonioissa, joita he viettävät minun kunniakseni. Sillä syvästä tuskasta kumpuaa 

totuudellisuutta täynnä oleva vetoomus, kun taas seremoniassa tulee perinne, tavan, rutiinin ja jopa 

turhamaisuuden voima. 

22 On tullut aika, jolloin te kaikki kuulette uudestaan Sanani, joka puhuu teille täydellä selkeydellä. 

Sillä minun tehtäväni on pelastaa teidät, mutta ei paljastaa teidän virheitänne. 

23 On välttämätöntä, että kaikki palaa alkuperäiseen totuuteensa, ja siksi maailmankatsomusten 

taistelu puhkeaa ihmisten kesken. Tässä maailmassa vallitsevan materialismin keskellä ilmestyy ihmisiä, 

joilla on suuria innoituksia, ja nämä valot ovat edelläkävijöitä spiritualismin tulosta maan päälle. 

24 Näkijät, profeetat, valaistuneet ja inspiroituneet - he kaikki tulevat julistamaan läsnäoloani 

hengessä ihmiskunnalle. Heidän tehtävänään on luoda perusta Herran temppelin pystyttämiselle - 

temppelin, joka muodostuu sydämistä, ei kivistä, ja jonka sisällä uskon liekki palaa. 

25 Tästä temppelistä tulee loistokas, ja siitä käsin te näette pyhäkön, jonka kaikkivoipaisuuteni alusta 

alkaen loi, jotta kaikki lapseni asuisivat siinä. 

26 Nykyään, kun näette niin paljon kovuutta sydämissä, kun näette perinteiden ja fanaattisuuden 

juurtuneen ihmisten sydämiin, ehkä heidän uudistumisensa, heidän muuttumisensa tuntuu teistä 

mahdottomalta, ja että hengellistämisen oppi toteutuu. Sanon teille kuitenkin, että koska kaikkien on 

määrä tulla luokseni asumaan valossa ja tuntemaan totuus, Tahtoni täyttyy edelleen, koska muuten teidän 

olisi pelastumisen sijasta tuhottava. Ajattele tätä, niin ymmärrät, että pahat puolet sinussa, jotka ovat 

epätäydellisyytesi, vaikka ne ovatkin pysyviä, katoavat. 

27 Suuri on koettelemus, joka painaa ihmiskuntaa. Intuitionne kertoo teille, että maailma on 

jumalallisen tuomioni alaisena, että Isä on koetellut ihmisen ylimielisyyttä ja että tämän tuomion voima 

kasvaa päivittäin. Mutta katsokaa, kuinka ihminen ei luovu ylimielisyydestään, ei tunnusta rikkomuksiaan, 

ei kadu tekojaan, sanalla sanoen, ei kumarra jumalallista oikeutta. He itse pitkittävät kärsimyksen aikaa ja 

vetävät monia viattomia ihmisiä mukanaan tuhoon. Kuinka kauan tämä kärsimyksen aika kestää? Kunnes 

ihmiset avaavat silmänsä totuudelle ja kumartavat ainoalle olemassa olevalle voimalle, joka olen Minä. 

28 Ihmiset, ettekö tunne oloanne onnelliseksi, kun tiedätte syyn siihen, mitä ympärillänne tapahtuu, ja 

kun olette löytäneet keinot edistää lähimmäistenne pelastumista ja rauhaa? 

29 Jos koette tätä onnea, se johtuu siitä, että olette ymmärtäneet Sanani ja osaatte suorittaa vaikean 

tehtävänne rakkaudella. 

30 Vuodesta 1866 vuoteen 1950 Sanani, tämä Hengen valo, on kaikunut keskuudessanne samassa 

muodossa kuin te sen koette. Tänä aikana monet äänenkantajat ovat avanneet lahjansa, miehet ja naiset 

ovat valmistautuneet, jotka ovat muodostaneet palvelijoideni, "työläisteni" ydinjoukon. 

31 Valittujeni mielen kautta henkeni on tehnyt itsensä tunnetuksi. Mutta voisitteko uskoa, että nämä 

olennot, joiden kautta Mestari on puhunut, ovat täysin tietoisia siitä, mitä heidän huuliltaan on kuulunut? 

Sanon teille, että vaikka he tuntevat, että heidän mielensä on vallannut jotain ääretöntä, heidän ei ole 

mahdollista arvioida ja käsittää sen suuruutta, sen suuruutta, mitä heidän huulensa ovat puhuneet ilman 

heidän tietämättään. 

32 Vuoden 1950 jälkeen, toisin sanoen lähtöni jälkeen, tämä kansa tekee työni tunnetuksi 

ihmiskunnalle, mutta ei ihmisten tahdon mukaan, vaan minun tahtoni mukaan. Äänenkantajat, joiden 



U 267 

142 

kautta olen puhunut, eivät ole kyenneet ymmärtämään, mitä heidän suustaan tuli sillä hetkellä, kun he 

ilmaisivat säteilyni. Huomenna he hämmästyvät, kun he huomaavat ennustusteni toteutumisen, kaiken sen, 

mitä olen ilmoittanut heidän kauttaan. Silloin ne, jotka ovat aina olleet innokkaita, omaksuvat tehtävänsä 

entistäkin suuremmalla rakkaudella, ja ne, joilta joskus puuttui uskoa, polvistuvat katuen maahan, koska 

he epäilivät hetken aikaa. Heidän uskonsa syttyy, ja he ovat uskollisia Minulle loppuun asti. 

33 Joku väkijoukon keskellä, joka kuulee Minua, kysyy Minulta: "Mestari, onko mahdollista, että 

joku, joka on Sinun äänesi kantaja ja jonka ymmärryselimessä Sinun säteesi lepää, epäilee, että juuri Sinä 

olet se, joka teet itsesi tunnetuksi hänen välityksensä kautta? 

Vastaan teille: Kyllä, on olemassa niitä, jotka ovat eläneet epäilyksissä, vaikka he ovat äänenkantajiani 

ja ovat epäilleet jopa ilmentymishetkellä. Kuinka suuri onkaan ollut se sana, valo, totuus ja lohdutus, jonka 

nuo kömpelöt huulet ovat antaneet, jotka muuttuivat sillä hetkellä, kun inspiraatio valui niihin. 

34 Miksi luulette, että opetus on ollut suurta, kun kaadoin itseni niihin? Koska he ovat olleet eniten 

piinattuja, ne, jotka ovat yrittäneet kovimmin monissa tilanteissa nousta löytääkseen parhaan tavan 

miellyttää Minua - koska he ovat niitä, jotka lähestyvät Minua puhtaammin ja pyrkivät aina tekemään 

itsestään sen viran arvoisensa, jota he hoitavat. 

35 Kuinka usein heidän epäilyksensä johtuu heidän nöyryydestään, koska he ovat niitä, jotka siitä 

hetkestä lähtien, kun vihkin heidät tähän palvelukseen, tunsivat olonsa hämmentyneiksi ja kysyivät 

itseltään: Onko mahdollista, että Jumala valitsee minut, pienen olennon, kelvottoman syntisen, mitättömän 

olennon, niin suureen tehtävään? 

36 Tunnistatteko tämän epäilyn lisäksi rakkauden ja kunnioituksen pienten lasteni keskuudessa? 

Ymmärrättekö nyt, miksi jotkut epäilevät ja miksi Minä kuitenkin teen itseni tunnetuksi heidän 

välittämisensä kautta? 

37 Kuinka usein äänenkantaja, joka uskoo läsnäolooni, tyytyy jo tähän eikä laita valmistautumiseensa 

tarvittavaa tunnetta inspiroitua, mistä hänen kylmä tai yksitoikkoinen ilmaisunsa johtuu, aivan kuten se, 

joka on antanut turhamaisuuden hallita itseään, on aina ollut olemukseltaan köyhin ja valoltaan vähäisin. 

38 Olette saaneet täydellisimmän ja täydellisimmän ilmentymäni niiden äänenkantajien kautta, jotka 

täysin antautuneina Mestarilleen, uskon, rakkauden ja nöyryyden hurmoksessa Häntä kohtaan ovat 

hylänneet maailman ja ruumiillisen kuoren ihanteena olla hyödyllinen, ajatuksena valoa tarvitsevia 

veljiään ja sisariaan kohtaan. Kuinka harvat ovatkaan pystyneet valmistautumaan ja vastaanottamaan 

Minut tällä tavoin! 

39 Ettekö ole havainneet muutosta inspiroituneessa äänenkantajassa? Ettekö ole kokeneet hengellisen 

tunteen jumalallisesta valosta, joka loistaa noiden huulten läpi opetuspuheen korkeimpina hetkinä? Näinä 

tunteina kirjoitettiin ylös Kolmannen testamentin loistokkaimmat sivut. 

40 Olkaa siunattuja - te, jotka yhdistätte sielunne koettelemusten aikana. Ensimmäisestä viimeiseen 

asti teitä kaikkia on vaivattu, jotta ette nukkuisi ettekä joutuisi kiusaukseen. 

41 Lähestyy jo se hetki, jolloin annan teille viimeisen opetukseni, ja teidän on valmistauduttava 

tuohon päivään, sillä silloin vaadin teiltä ensimmäisen sadon, ja samalla annan teille siemenen ja 

opetuksen, jotta voitte jatkaa peltojeni viljelyä. 

42 Jotkut ymmärtävät koettelemusten merkityksen ja siunaavat tahtoani, mutta toiset eivät tiedä 

niiden syytä ja kapinoivat niitä vastaan. 

43 Muistakaa, että kauan sitten ilmoitin teille näistä päivistä, jolloin pyörremyrskyt purkautuvat ja 

kaaos hallitsee kansanne helmassa. 

44 Oli hyvin harvoja, joille sanani pysyi läsnä ja jotka "valvoivat", mikä teki heistä vertaukseni 

viisaiden neitsyiden kaltaisia. Useimmat heistä unohtivat ennustukseni ja antoivat itsensä yllättyä, jolloin 

kauhu valtasi heidät. 

45 Tämä on se myrskytuuli, josta ilmoitin, kuten myös Kastaja, johon Elia ruumiillistui ja joka tulisi 

kaatamaan jokaisen huonon puun ja repimään hyvistä puista ränsistyneet lehdet tai kasvamattomat 

hedelmät. 

46 "Meneekö tämä sekasorto ohi?" kysytte Minulta pelokkaasti, ja Minä sanon: "Kyllä. Mutta sitä 

ennen sinulla on paljon taistelemista ja itkemistä. 
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47 Niille, jotka todella haluavat valon ja liiton voiton, sanon, että teidän on pysyttävä rukouksessa, 

Sanani tutkimisessa ja sen harjoittamisessa, mitä olen opettanut teille, jotta ei tapahtuisi teidän tahtonne 

vaan minun tahtoni. Silloin voitat todella. 

48 Annan voiton niille, jotka pyrkivät henkistymään, jotka poistavat sydämestään viimeisenkin jäljen 

materialismista ja epäjumalanpalveluksesta - niille, jotka tottelevat tahtoani ja tulkitsevat oppiani oikein. 

Rohkaisen sekä joitakin että toisia, ja niinpä he pohtimalla ja valmistautumalla odottavat sopivaa hetkeä, 

jolloin he voivat puhua ja sanoa: "Tämä on Isän työtä, tämä on spiritismiä". 

49 Ilmoitan itseni heidän keskuudessaan juuri heidän opiskelunsa ja meditaatioidensa hetkinä ja annan 

heille uusia ilmestyksiä, jotka kannustavat heitä jatkamaan sinnikkäästi henkistymisen tiellä. 

50 Ilmestymiseni aikana olette suorittaneet erilaisia tehtäviä, joista osa näissä kokoontumispaikoissa 

ja osa siellä, missä teitä on pyydetty: Jokaiselle näistä tehtävistä olen antanut eri nimen, ja niinpä on ollut 

johtajia, äänen kantajia, lahjojen kantajia ja muita nimityksiä. 

51 Haluan, että kun minun ja henkimaailman ilmentymäni päättyy vuoden 1950 lopussa, ne 

nimitykset, joita teillä on ollut siihen asti, katoavat keskuudestanne, ja että lähestytte toisianne niin, ettei 

kukaan pidä itseään ylempänä eikä kukaan tunne itseään alempiarvoiseksi. 

52 Silloin ette enää tarvitse näitä nimiä. Sinua ei kunnioiteta tai rakasteta vähemmän sen vuoksi, ettet 

enää virallisesti hoida näitä virkoja. Olennaista on, että pysytte totuudessa ja että rakkauden tekonne 

ansaitsevat lähimmäistenne kiitollisuuden. 

53 Kaikille ihmisille sanon, että korkein ja kaunein arvonimi, joka ihmisellä on, on olla "Jumalan 

lapsi", vaikka se onkin ansaittava. 

Tämä on lain ja opetusten tarkoitus: inspiroida teitä totuuteni tuntemuksella, jotta teistä voisi tulla sen 

jumalallisen Isän arvokkaita lapsia, joka on korkein täydellisyys. 

54 Tällä sanalla rohkaisen teitä etenemään sinnikkäästi tiellä, jonka olen teille viitoittanut. 

55 Näin lohdutan teitä tänä koettelemuksen hetkenä, jotta ette joutuisi epätoivoon ettekä antaisi 

uskonne sammua. 

56 Jättäkää rukouksenne kautta Minulle sydämenne kärsimysten, huolien, toiveiden ja pyyntöjen 

moninaisuus. 

57 Minä tiedän kaiken tämän, kaikki tulee Minun luokseni. Mutta minä annan teille tahtoni mukaan ja 

silloin, kun on sopiva aika. 

58 Jos lähetän kastetta kukkien päälle, kuinka en voisi lähettää säteilyäni sielullenne? 

59 Täällä olen kanssanne pohjimmiltaan ja paljastan teille uuden viestin. 

60 Opetan teille tänä aikana henkistymistä, joka korvaa sen väärän rakkauden, josta ihmiset ovat 

vakuuttaneet Minulle. 

61 Annan teille tilaisuuden rakastaa Minua todella palvelemalla teitä ja rakastamalla teitä, niin että 

esimerkkini opettaa teitä rakastamaan toisianne ja osoittaa teille, että armon harjoittamiseksi ei tarvitse 

antaa kolikkoa, koska se saa teidät ymmärtämään, että sillä, joka pitää itseään köyhimpänä, on ehtymätön 

rikkaus tavaroita tarjottavana lähimmäisilleen. 

62 Tämä niin suuri pelto, jolle voitte kylvää rakkauden siemenen, on saanut nimen "henkinen pelto", 

ja kutsun teidät kaikki työskentelemään sillä, jotta näkisitte lahjojenne tulevan esiin, kun kehitätte niitä 

hyvän tekemisessä. 

63 Olen lahjoittanut sinulle inspiraatiota, parantavaa balsamia, intuitiota, sielun voimaa ja rauhaa. 

Mutta olen myös jakanut kuulijoilleni erilaisia tehtäviä. Jotkut ovat saaneet tehtäväkseen vastaanottaa 

valoni mielessään ja välittää sitä Sanan kautta. Toisille on annettu lahja vastaanottaa henkinen maailma 

mielen kautta. Toiset taas ovat saaneet nähdä jotakin tuonpuoleisesta ja tulevasta näkijyyden lahjan eli 

hengellisen näyn kautta. 

64 Jotkut ovat saaneet myös erottelukyvyn lahjan ja toiset sanan lahjan. 

65 Siitä lähtien, kun julistukseni alkoi ihmisälyn kautta, olen halunnut teidän käyttävän lahjojanne ja 

aloittavan hengellisen tehtävänne, niin että kun lähtöni päivä koittaa, olisitte jo kulkeneet osan matkasta 

ettekä tuntisi itseänne liian heikoiksi aloittaaksenne näin vaikean tehtävän suorittamisen. 

66 Jotkut ovat kyenneet tulkitsemaan jumalallisen toiveen oikein ja pyrkineet täyttämään sen. Mutta 

on myös niitä - ja heitä on enemmistö - jotka ovat ymmärtäneet väärin tämän teoksen merkityksen. 
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67 Nämä ovat virheitä, joista moitin näitä ihmisiä, koska en halua, että ihmiset pilkkaavat niitä, joita 

on opetettu niin kauan. 

68 Miksi materialisoitte Minut luettelemalla yksi kerrallaan kaikki virheenne, joita olette tehneet ja 

joita teette palvonnassanne? Omatuntosi ja henkimaailman neuvot riittävät, jotta sinulla ei ole puutetta 

korjauksesta ja opetuksesta. 

69 Kerron teille, että ne, jotka rakastavat Työtäni epäitsekkäimmin, ovat niitä, jotka luopuvat 

nopeimmin aistihakuisista kulttikäytännöistään ja jotka helpoimmin korjaavat virheensä, koska he ovat 

aina kaivanneet hengellistä parannusta, eikä heille ole mikään uhraus luopua tavanomaisista 

käytännöistään, koska he tietävät, että näin tehdessään he ottavat askeleen eteenpäin. Toisaalta se, joka on 

pyrkinyt luomaan persoonallisuutta Työni sisälle, toimeentuloa tai imartelua turhamaisuudelleen kultin 

muotojen, kulttiharjoitusten ja riittien avulla, joutuu kamppailemaan paljon itsensä kanssa voidakseen 

luopua siitä, mikä hänelle on henkistä Työtä olematta sitä. Sillä te voitte hyväksyä työssäni vain sen, mikä 

on puhdasta, mikä on korkeaa, mikä on täydellistä. Kaikki se, mikä sisältää epärehellisyyttä, 

materialisoitumista ja valheellisuutta, on kuitenkin ihmisen työtä. 

70 Milloin ymmärrätte tämän työn merkityksen ja tarkoituksen? Milloin ymmärrätte, että koska se on 

minun ja se on uskottu teille, teidän on kunnioitettava sitä sellaisena kuin se on, lisäämättä siihen mitään 

omaa? 

71 Oi rakkaat ihmiset! Olen vetänyt teidät pois liasta valoon. Mutta on monia, jotka ovat päättäneet 

jatkaa pimeydessä elämistä. Nämä on yllätettävä jo kaukaisuudessa häämöttävistä oikeudenkäynneistä. 

72 Isänä ja Mestarina olen täyttänyt tehtäväni keskuudessanne. Ihmisten tehtävänä on rukoilla, 

mietiskellä ja toimia jumalallisen tahdon mukaisesti. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 268 
1 Rakkaat opetuslapset: Jos sanaani ei enää kuulla minun määräämänäni päivänä, varokaa, ettette 

nuku tehtävänne täyttämistä, koska kykynne heräävät liian myöhään. Olkaa tietoisia siitä, että siitä 

päivästä lähtien, kun ette enää kuule minua, alkaa uusi vaihe, jonka ansiosta saavutatte vuoropuhelun 

hengestä henkeen. 

2 Herkkyytenne on oltava korkeampi joka päivä, jotta voitte tuntea Läsnäoloni inspiraatiossanne ja 

täyttää pian tyhjiön, jonka Sanani puuttuminen jättää teihin. 

3 Jos joku joutuu tämän heikkouden uhriksi, josta puhun teille, muistakaa tämä ohje, jotta voitte heti 

omistautua rukoukselle. Rukoillen muistatte sanani, jotka säilyvät sielussanne. Sitten näet ilolla, että 

lahjasi, jotka luulit menettäneesi ikuisesti, ilmestyvät uudelleen. 

4 Olkaa rauhassa, sillä jos todella rukoilette, vapaututte kaikista kiusauksista. 

5 Ihmiset: Kun olette voittaneet ne koettelemukset, jotka estävät teitä saamasta sielunne vapautta, 

älkää luoko itsellenne uutta koettelemusta tottelemattomuudellanne, joka voi pysäyttää sielunne 

kohoamisen. 

6 Ottakaa huomioon, että todistuksenne hetki lähestyy ja että teidän on siksi valmistauduttava 

huolellisesti, jotta voitte olla minun todellisia todistajiani. 

7 Ihmiskunta ei tiedä, että olen ollut keskuudessanne, että olen tehnyt itseni hengellisesti tunnetuksi 

miesten ja naisten nöyrän seurakunnan helmassa. Kun he tulevat tuntemaan viestini, se tapahtuu siksi, että 

sanaani ei enää kuulla äänenkantajieni huulilta. 

8 Minun tahtoni ei ole, että kaikki ihmiset kuulevat Minut tässä muodossa, sillä kaikki eivät ole 

valmiita ottamaan Minua vastaan tällä tavoin. Heidän on helpompi vastaanottaa viesti niiden kautta, jotka 

todistivat uutta ilmestystäni, ja uskoa heidän todistukseensa kuin jos he olisivat nähneet äänenkantajan 

haltioituneena, kun hän antoi Sanani. 

9 Juuri tämä on se tehtävä, joka odottaa tätä kansaa: puhua totuudenmukaisesti ja hengellisesti niistä 

opetuksista, oppitunneista ja ohjeista, jotka he ovat saaneet hengellisesti Mestarilta. 

10 On ihmisiä, joiden mieli on unohtanut oppituntini, koska he ovat omistautuneet vain mielen 

kouluttamiseen. He ovat kansoja, jotka palvovat tiedettä. Toiset, joiden materialistiset opetukset ovat 

tehneet hengestä maailman orjan, ovat niitä, jotka haaveilevat maan voimasta. On myös kansoja, jotka 

ovat uskonnollisia, mutta joilla ei ole kristillistä siementä, joka on perusta henkistämiselle, jota opetan 

teille tänä aikana. 

11 Kaikki nämä kansat ovat kuin suuria peltoja, jotka Herra antaa työläistensä hoidettavaksi. Mutta 

ennen kuin uusi viestini saavuttaa maailman, jokaisella kansalla ja kansakunnalla on valmistautuminen. 

Joitakin koettelee sota, toisia maailmankatsomusten yhteentörmäys. Mutta jos he silloin kaipaavat valoa, 

totuutta ja rauhaa, tämä on oikea hetki kylväjilleni tulla levittämään rakkaudella ja laupeudella heille 

uskottua jumalallista siementä. 

12 On myös kansoja, joiden on ensin saatava tieto siitä, mitä tulemiseni oli toisella aikakaudella ja 

mitä sanani ja tekoni paljastivat, jotta he voivat vastaanottaa uuden viestini kolmannen aikakauden 

ilmestyksenä. 

13 Ihmiskunnan läpi kulkee taistelun, hämmennyksen ja puhdistumisen aikoja, ennen kuin valo tulee 

hengellisyyden ja palvonnan ja uskon todellisen vapauden tielle. 

14 Israel: Muistatte Mestarin voittoisaa saapumista Jerusalemin kaupunkiin. Kautta aikojen olette 

säilyttäneet sydämissänne esimerkkini, ja se on auttanut teitä löytämään nyt, kun elätte valon aikaa, näiden 

opetusten äärettömän sisällön. 

15 Maa ei säilytä mitään jälkiä elämäntavoistani, koska olen pyyhkinyt niistä kaikki jäljet. Halusin, 

että jälkeni jäisi lasteni henkeen, että tuo rakkauden, valon ja uhrautumisen polku loistaisi jokaisen 

ihmisen puhtaimmassa olemuksessa. 

16 Veri sinetöi Työni tässä maailmassa niin, että muisto siitä olisi lähtemätön, ja te näette nyt: on 

kulunut noin 2000 vuotta siitä, kun olin keskuudessanne, ja te muistatte Kärsimykseni kuin se olisi ollut 

eilen. Siunaan teitä, sillä teidän kohdallanne toteutuu se sana, joka sanoo, että "yksikään siemen ei mene 

hukkaan, sillä ennemmin tai myöhemmin sen on itävä." 
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17 Riemuiten väkijoukot ottivat Minut vastaan, kun saavuin Jerusalemin kaupunkiin. Kylistä ja kujilta 

he tulivat sankoin joukoin - miehet, naiset ja lapset - todistamaan Mestarin tuloa kaupunkiin. He olivat 

niitä, jotka olivat saaneet ihmeen ja todisteen Jumalan Pojan voimasta. - Sokeat, jotka nyt näkivät, mykät, 

jotka nyt pystyivät laulamaan hoosiannaa, rammat, jotka olivat jättäneet vuoteensa ja tulleet kiireesti 

tapaamaan Mestaria pääsiäisjuhlassa. 

18 Tiesin, että tämä voitto oli ohimenevä, olin jo ennustanut opetuslapsilleni, mitä sen jälkeen 

tapahtuisi. Tämä oli vain vähän enemmän kuin kamppailuni alku, ja tänään, kaukana noista tapahtumista, 

kerron teille, että totuuteni valo taistelee edelleen tietämättömyyden, synnin ja petoksen pimeyttä vastaan, 

ja siksi minun on lisättävä, että lopullinen voittoni ei ole vielä tullut. 

19 Kuinka voitte uskoa, että tuo Jerusalemiin tulo merkitsi asiani voittoa, kun vain harvat kääntyivät 

ja monet eivät tunnistaneet, kuka Minä olin? 

20 Ja vaikka kaikki nämä ihmiset olisivat kääntyneet sanojeni mukaan, eikö monien sukupolvien olisi 

vielä seurattava heitä? 

21 Tuo riemun hetki, tuo lyhyt, voitokas sisääntulo oli vain symboli valon, hyvyyden, totuuden, 

rakkauden ja oikeudenmukaisuuden voitosta - siitä päivästä, jonka on tultava ja johon teidät kaikki on 

kutsuttu. Tietäkää, että jos yksikin lapseni olisi silloin Uuden Jerusalemin ulkopuolella, ei olisi mitään 

juhlia, sillä Jumala ei voisi silloin puhua voitosta, Hän ei voisi juhlia voittoa, jos Hänen voimansa ei olisi 

kyennyt pelastamaan edes viimeistäkin lastaan. 

22 Nyt, tänä aikana, te, jotka olette tunteneet Läsnäoloni ja kuulleet Sanani, valmistautukaa ja 

kaunistakaa sieluanne, jotta voin tulla sydämeenne kuin se olisi kaupunki, joka ottaa minut vastaan. 

Siunaan teitä valmistautumisestanne ja kehotan teitä pyrkimään hengellisyyteen, mutta älkää suhtautuko 

muistotilaisuuteenne ikään kuin se olisi jo todella totuuden voiton juhlaa. 

23 Tämä on vasta uuden taistelun ajan alku, lopullinen voitto sielunne pelastamiseksi, 

vapauttamiseksi ja kohottamiseksi. 

24 Yhdistykää kaikki laulamaan virsi, joka on ilon, voiton toivon ja sopusoinnun ilmaus 

keskuudessanne. 

25 Ihmiset, teidät on valittu tähän aikaan, jotta teidän kauttanne Sanani voi laskeutua armokasteena 

ihmiskunnan ylle. Nouse ja ponnistele edistymisesi eteen, niin että kun tehtäväsi ja kamppailusi on ohi, 

voit tulla läsnäolooni ja liittyä Mestarin kanssa siihen voitonlauluun, jonka kaiku kaikuu ikuisesti. 

26 Vain ihminen ilmentää Minua maan päällä, koska hänet on luotu Henkeni kuvaksi ja kaltaiseksi. 

Mutta jotta voitte sanoa olevanne edustajiani, teidän on elettävä jatkuvassa valmistautumisessa 

noudattamalla lakiani. Jos haluatte olla opetuslapsiani, ottakaa ristinne ja seuratkaa minua. Tällä tavoin 

sielusi tulee täydelliseksi. Kuka voisi saada sinut heikkenemään päättäväisyydessäsi, jos uskot Minuun? 

27 Olen koetellut nöyryyttänne, rakkauttanne ja lempeyttänne saadakseni teidät tuntemaan 

sisimpänne. Tunnen teidät, mutta on välttämätöntä, että opitte, mihin kykenette, ja vain koettelemukset 

antavat teille tilaisuuden tuntea itsenne. 

28 Kysytte minulta usein: Mitä varten tämä elämä on, ja miksi meidän täytyy kärsiä niin paljon? 

Vastaan teille: Sielun on noustava omien ansioidensa ansiosta elämän alimmalta tasolta täydellisyyden 

huipulle. 

Kaikki olennot ovat evoluution lain alaisia. Kerron teille myös, että sielunne tekee hyvitystä tällä 

hetkellä, kun tuomioni maailmankaikkeudessa on paljastanut kaikki rikkomukset, joita on tehty - ei 

ainoastaan teidän maailmassanne, vaan kaikissa elämän maailmoissa, joissa lapseni asuvat. 

Mutta älkää itkekö, vaan kiittäkää minua. Sillä tämän ajan kuluttua, kun sielu on puhdistunut, olette 

lähempänä Minua, ja teillä on paremmat edellytykset täyttää laki, koska olette palanneet polulle. Olen 

kanssasi ristin kantajana, jotta et joutuisi epätoivoon koettelemuksessa. 

29 Muistatte parhaillaan minun kärsimystäni, tunnette, että tuo uhrikuolema uudistuu. Joka hetki, kun 

ajattelette sitä ja teette päätöksiä voittaaksenne lihan heikkouden ja noustaksenne tämän maailman 

vastoinkäymisten yläpuolelle, minä sanon teille: Katso, sillä olet vielä heikko. Toisella aikakaudella suuret 

joukot seurasivat Minua väittäen rakastavansa Minua ja olevansa Minulle uskollisia. Mutta kun maailma 

tuomitsi tekoni, langetti tuomionsa ja vainosi niitä, jotka seurasivat Minua, ne samat sielut, jotka olin 

täyttänyt rakkaudellani, kielsivät Minut ja poistuivat Minusta. 
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30 Tänään kerrotte minulle, että rakastatte minua ja että uskotte sanaani. Tiedän kuitenkin, että monet 

teistä hylkäisivät minut, jos he joutuisivat suuriin koettelemuksiin. Kohtalosi on kuitenkin ponnistella, 

kunnes saavutat sielun kohotuksen, joka on korkein onni. 

31 Täällä minä olen keskuudessanne, sykkien sydämessänne. Luuletteko, että rauhani on täydellinen, 

kun näen teidät jatkuviin vihamielisyyksiin kietoutuneina? Siksi olen tullut Suurena Soturina taistelemaan 

pimeyttä ja pahuutta vastaan, ja kanssani ovat tulleet myös Hyvän Henget, henkimaailma, saattamaan 

työni päätökseen. Kuinka kauan tämä taistelu kestää? Kunnes kaikki lapseni pelastuvat. Mutta en ole 

tuonut mukanani tuskaa, haluan vain muuttaa teitä rakkauden kautta. 

32 Kun ne, jotka ovat opiskelleet Sanaani menneiltä ajoilta, todistavat ilmestymistäni tänä aikana, 

jolloin olen palannut ihmiskunnan luokse, he kiittävät Minua, koska olen antanut heidän olla näiden 

opetusten todistajia. Mutta kaikille minä sanon: Niin kuin te olette nähneet minun ilmestyvän täynnä 

kirkkautta, niin te tulette näkemään minun jälleen lähtevän vuoden 1950 lopussa. Teidän on noustava 

päivittäin tälle tasolle ja yhdistyttävä Mestarinne kanssa. 

33 Myöhemmin joudutte kohtaamaan maailman, ja silloin näette pappien ja lahkojen ja kirkkojen 

pastoreiden nousevan taistelemaan teitä vastaan. Heidän joukossaan on joitakin, jotka etsivät vain totuutta, 

ja kun he tulevat tuntemaan Sanani, heidän uskonsa syttyy ja he uskovat Minuun. 

34 Kun tunnette Minut, voitte arvioida, kuinka rakastava Isä on, kuinka viisas Mestarina ja kuinka 

antelias ja oikeudenmukainen Tuomarina. 

35 Rakkaat ihmiset, maailma vaatii teiltä täydellisyyttä, koska olette jumalallisen Mestarin 

opetuslapsia. Noudattakaa käskyjäni, jotta tätä mestaria ei tuomittaisi huonosti. 

36 Kun ilmentymiseni hetki lähestyy 

sydämesi kiihtyy. Toiset tekevät sen ilosta, toiset pelosta. Mutta te kaikki tunnette jumalallisen läsnäoloni. 

37 Tulen vain tuomaan teidät turvaan, antamaan teille uuden elämän, tarjoamaan teille sauvan, johon 

voitte nojata koko vaelluksenne ajan. 

38 Hän puhuu teille, joka paini ristillä kuoleman kanssa ja jota pyövelit pahoinpitelivät ja kiduttivat, 

nosti katseensa äärettömyyteen ja sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät." Hän 

puhuu teille. 

39 Tuohon jumalalliseen anteeksiantoon sisällytin kaikki ihmiset kaikkina aikoina, sillä pystyin 

näkemään ihmiskunnan menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden. Voin kertoa teille totuudessa ja 

hengessä, että olen myös nähnyt teidät sillä siunatulla hetkellä, jolloin kuulette uuden Sanani tänä aikana. 

40 Tänään olen tullut vetämään teidät pois henkisestä pysähtyneisyydestänne. Tämä ihmiskunta on 

pitkään nukkunut syvällä uskonnollisen fanaattisuuden, epäjumalanpalvelusten, väärien palvontamuotojen 

ja materialismin leirissä, jolla se on halunnut korvata rakkauden harjoittamisen toisiaan kohtaan, 

laupeuden, anteeksiantamuksen ja kaiken sen, mikä johtuu tästä ainoasta laista. 

41 Tämän sanan merkityksessä on kaikki se, mitä maailma tarvitsee uudistuakseen, palatakseen 

oikealle tielle ja noustakseen rakkaudesta Minuun. Mitä tästä kansasta tulee, jos se ei kuule ja ymmärrä 

oikein sitä oppituntia, jonka olen tuonut sille kolmannella aikakaudella? Suuret koettelemukset odottavat 

sitä, jos se ei kasva vahvaksi Sanassani ja jos se ei ota suojaa armoni jumalallisesta arkista. 

42 Luuletteko, että Minua miellyttää nähdä teidän kärsivän onnettomuuksia ja juovan sappea ja 

etikkaa maan päällä? Ei, ihmiset. En halua, että elämä kohtelee teitä rikollisina tai maanpakolaisina, vaan 

Jumalan lapsina, jotka ovat kaikin tavoin arvokkaita. 

43 Näen, että olette tottuneet Sanani loistoon ja siitä virtaavaan anteeksiantoon, ettekä ole halunneet 

tehdä itseänne tietoisiksi siitä, että koettelemusten hetki lähestyy, ettekä ole halunneet valmistautua 

kohtaamaan sitä. 

44 Väitätte olevanne nöyriä, mutta Isälle osoitatte olevanne kiittämättömiä ja ylpeitä. Onko tämä 

esimerkki, jonka haluatte antaa maailmalle minun totuuteni todistajina? Ottakaa kaikki tämä sydämellenne 

ja tutkikaa käyttäytymistänne, jotta ette tuomitsisi sanaani ankarasti. 

45 Aika on suotuisa ansioille, rakkaat ihmiset. Löydätte teoksistani tarvittavat esimerkit, joiden avulla 

voitte korjata toimintatapojanne ja kaunistaa niitä valolla, jota Mestarinne huokuu jokaisessa 

opetuksessaan. 

46 Kerro minulle: olenko kääntänyt sinut pois, kun olet tehnyt rikkomuksia? Olenko minä jättänyt 

teidät taakseni, hylännyt teidät, kun jokin kompastuminen on pysäyttänyt teidät? Olenko osoittanut olevani 
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kiivas kanssanne, kun olette kivun lyömänä kaatuneet? Näen kuitenkin, että ne, joita kutsun 

opetuslapsikseni niin suurella rakkaudella, hylkäävät lähimmäisensä vastoinkäymisissä, hylkäävät sen, 

joka poikkeaa oikealta tieltä, sen sijaan että vetäisivät hänet rakastavasti luoksensa ja auttaisivat häntä 

korjaamaan tiensä, ja heistä tulee toisinaan tuomareita, kun he puuttuvat asioihin, jotka eivät kuulu heille. 

Vastaako tämä minun opetustani? Ei, kertokaa Minulle omatuntonne, sillä haluan, että arvioitte itsenne 

tarkasti, jotta voitte hioa pois monia karheuksia, jotka vaivaavat tunteitanne, ja voitte alkaa tulla 

opetuslapsikseni. 

47 Haluatteko opettaa Minun oppiani, vaikka sydämenne on täynnä intohimoja, heikkouksia ja 

inhimillistä kurjuutta? Muistakaa, että olen usein sanonut teille, että sokea ei voi johtaa toista sokeaa 

ilman, että molemmat saattavat kompastua tai pudota kuiluun. 

48 Tämä on ääni, joka lähtee kuudennesta sinetistä - Jumalan kirjasta, jonka toiseksi viimeinen luku 

on avattu vuodattamaan viisautta jokaiselle sielulle ja mielelle. 

49 Tämä valo on uusi aamunkoitto, jonka alla Jumalan lapset saavat hengellisen yhtenäisyyden 

kolmannella aikakaudella, kun suuri koettelemus, joka puhdistaa ja uudistaa maailman, on ohi. Siksi 

Minun oli oltava yksityiskohtainen, kun annoin viestini tälle kansalle. Sillä haluan, että he ovat vahvoja 

taistelussa. Siksi olen kutsunut heidät vastuuseen ja tuominnut heidät. En halua, että se on maailma, joka 

korjaa puutteensa. Sillä minä en lähetä sitä oppimaan, vaan opettamaan. 

50 Ihmiset, säikähdittekö hetken, ennen kuin valoni muuttui sanoiksi äänen kantajan huulilla? Sinulla 

oli syytä olla, siunaan aavistustasi. 

51 Rauhani olkoon teidän kanssanne, Israelin kansa - kansa, joka kantaa hengessään lakia, jonka 

Jehova antoi teille Mooseksen kautta; jonka henkeen Jeesuksen sana on kirjoitettu ja joka nyt saa Pyhän 

Hengen ilmestyksen. Totisesti minä sanon teille: te olette valkeuden lapsia, ettekä voi missään nimessä 

eksyä polulta. 

52 Tämä henki, jonka tunnette valona valuvan mieleenne, on Isä - Hän, joka paljasti teille lain, joka 

sanoo teille: "Minä olen Jehova, joka olen luonut taivaan ja maan ja kaiken luodun." Tämä Henki, joka 

täyttää mielenne inspiraatiolla ja antaa viisauden sanoja huulillenne, on sen Mestarin Henki, joka teki 

mahtavia tekoja maan päällä ja jätti teille rakkauden opetuksen. 

53 Tänään tulen ihmisten luo paljastaakseni itseni heidän henkensä kautta. Tulen valossa, joka 

valaisee mielen, säteilyssä, jonka vain sydän voi tuntea, olemuksessa, joka on leipää sielulle. 

54 Se on heräämisen, hengellisen täyteyden aika, jolloin teistä kaikista tulee sotilaita, teistä kaikista 

tulee "työntekijöitä", teistä kaikista tulee opetuslapsia. 

55 Menneinä aikoina olette tyytyneet nauttimaan Sanani leivän syömisestä. Olette etsinyt Minua 

tehdäksenne sydämestänne rakastavamman ja saadaksenne rauhanne takaisin ajattelematta, että jokainen 

sielu tuo mukanaan viestin, joka on tarkoitus tehdä tunnetuksi, ja rikkauksia jaettavaksi tarvitsevien 

kanssaihmisten kesken. 

56 Tällä hetkellä sanani haluaa tuoda teidät ulos itsekkään, sulkeutuneen ja hedelmättömän elämän 

eristäytyneisyydestä, avata teille valon polkuja ja tarjota teille peltoja kylvettäväksi. Tiedän, että vaikka 

saatatte vaikuttaa kouluttamattomilta, tietämättömiltä ja köyhiltä, teillä on henkisesti runsaasti kokemusta, 

jonka evoluutionne pitkä tie on antanut teille. 

57 Kansani ympärillä on oltava valon aureoli, kun he lähtevät apostoleina levittämään heille 

paljastamaani tietoa. Siihen mennessä olette jo oppineet tuntemaan Sanani voiman, ja teillä on täysi tieto 

lahjoistanne, jotka ovat olleet pitkään kätkettyinä olemuksessanne odottaen sopivaa aikaa paljastaa 

Minulle. 

58 Kuinka monta opetusta, kuinka monta Jumalan palvonnan muotoa ja kuinka monta uutta ajatusta 

hengellisestä ja inhimillisestä elämästä te löydätte. Jos osaatte tutkia ja arvioida niitä, jokainen niistä 

näyttää teille hyvän ja oikean osan ja toisen, virheellisen osan, joka on kaukana totuudesta, joka on 

oikeudenmukaisuus, rakkaus ja täydellisyys. 

59 Missä tahansa havaitsettekin virhettä, tietämättömyyttä tai pahuutta, levittäkää opetukseni ydintä, 

joka, koska se on minun, ei saa sisältää mitään sekoitusta epäpuhtauden tai virheen kanssa. 

60 Opetukseni on ehdoton, kattava ja täydellinen. 
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61 Se, joka on täysin vakuuttunut totuudestani, ei koskaan lisää työhöni vieraita liturgioita, joita hän 

näkee muissa, koska hän tunnustaa, että opetukseni sisältää kaiken sen, mitä hän voisi löytää hyvää ja 

totuutta muista opetuksista. 

62 Kaikki opetukseni, vaikka ne olisivat kuinka yksinkertaisia, ovat tiedon sivuja hengellenne, joka 

pian kerää sanani tuodakseen sen ihmiskunnalle elämän siemenenä. 

63 Ette vielä tiedä, miten kutsua lähimmäisiänne niin, että kaikki kuulevat sen. Käsken teitä olemaan 

kärsimättömiä. Sillä kun näen, että olet vahva, minä valmistan sinulle tien ja annan sinulle keinot. 

64 Autuaita olette te, jotka rukoillessanne etsitte Mariaa puolestapuhujana ja välittäjänä. Sillä 

hengellisesti hän on teidän Äitinne - se, jonka jätin ristin juurelle, jotta hän rukoilisi kaikkien ihmisten 

puolesta ja jotta te rakastaisitte häntä ja löytäisitte lohdutusta hänen rinnallaan. 

65 Maria tuli jumalallisesta kohdusta tullakseen ihmiseksi maailmaan ja täyttääkseen tehtävänsä 

naisena ja äitinä. 

66 Vain hänen kaltaisestaan puhtaasta kukasta saattoi syntyä hedelmä, joka antaisi ihmiskunnalle 

lunastuksen - hedelmä, jonka Isä lupasi ensimmäisten aikojen patriarkoille, joille he antoivat nimen 

"Messias". 

67 Kun Marian henkisielu oli täyttänyt rakkauden, lempeyden ja uhrautumisen tehtävänsä maan 

päällä, se palasi täydellisyyden kohtuun, josta se oli tullut. Sillä Maria ei ole evoluution alainen olento 

kuten muut sielut. Maria on jumalallinen ilmaus, on Jumalan lempeys. 

68 Tämä opetus sytyttää valoa niissä, jotka eivät ole kyenneet näkemään tämän ilmoituksen totuutta. 

69 Spiritualismi avaa mielelle ja sydämelle äärettömän laajan kehitysalueen, jotta voit kehittyä 

ylöspäin viisauden tiellä. 

70 Te, ihmiset, jotka sanani kuullessanne astutte tuohon hengen maailmaan, alatte jo nähdä kirkkaasti 

sen, minkä olitte nähneet vain mysteerin ja arvoituksen peittämänä. 

71 Tänä aikana te ette enää ole sokean uskon ihmisiä - uskon, joka ei ajattele eikä tutki. Sielusi on 

kasvanut ja haluaa tietää, haluaa selvittää, ja siellä olen nähnyt, että aika on otollinen lähettää sinulle 

valoni totuuden henkenä, selventämään ja selittämään kaikki salaisuudet, kuten olin luvannut sinulle 

Jeesuksen kautta. 

72 Huomenna, kun olette ymmärtäneet oppini olennaiset kohdat ja pystytte antamaan selityksen 

kaikesta tästä sille, joka kysyy, huomaatte, että tämä maailma, joka on poistanut Nimeni sydämestään ja 

joka on sokeutunut maallisen loistonsa turhamaisuudesta ja tieteen riemuvoitoista, kääntää katseensa 

takaisin minuun, koska se tunnistaa Kristuksen opin avaimeksi, joka avaa portit totuuteen. 

73 Mutta tämä uusi ihmiskunta, älyllisesti kehittynyt ja herännyt, tulee vaatimaan ilmestysten 

selittämistä, salaisuuksien selventämistä, sen tulkitsemista, mitä olette saaneet kuvaannollisesti, ja haluan, 

että tämä yksinkertainen kansa selittää Sanani merkityksen ja opettaa nöyrästi sitä, mitä olen heille 

ilmoittanut. Kerroinko teille, että juuri tämä kansa tulkitsee myös muinaiset kirjoitukset oikein? Sillä jos se 

osaa selittää menneisyyden, se osaa myös esittää nykyisyyden niin yksinkertaisesti, että se hämmästyttää 

monia. 

74 Mosaiikkiuskonto, kristinusko, spiritismi - nämä ovat kolme erilaista oppia yhdestä ainoasta 

opetuksesta: rakkaudesta. 

75 Pieni on se joukko, joka lähtee levittämään tätä siementä. Mutta miksi ne eivät olisi riittäviä, koska 

opetuslasteni lukumäärä oli myös toisella aikakaudella pieni, ja silti he saivat ihmiskunnan tuntemaan 

Jeesuksen sanan? 

    76 Vahvistakaa sielunne minun opetuksessani, te uudet opetuslapseni, ja toivokaa, että olisitte 

huomenna kelvolliset lähetettäviksi kansojen luo. Sillä kaipauksenne on osoitus rakkaudesta, uskosta ja 

hyvästä tahdosta. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 269 
1 Israelin kansa, joka kantaa sieluihinsa kaiverrettuna Jehovan lakia ja Jeesuksen opetusta - ottakaa 

vastaan sanani, jonka annan teille ihmisen välityksellä. Avatkaa silmänne ja katsokaa tämän ajan 

tapahtumia, jotta tietäisitte, että olen tullut toisen kerran tekemään itseni tunnetuksi teille. Kuunnelkaa 

sanaani ja tutkikaa sitä, tehkää sen merkitys omaksi, jotta voitte yhdessä kahden edellisen testamentin 

kanssa luoda yhden ainoan kirjan, jota voitte opiskella ikuisesti. 

2 Minä hyväilen sydäntänne, koettelemusten kautta valmistan sitä tuleviin aikoihin. Sillä lähdettyäni 

te jäätte minun tilalleni. 

Olette muistaneet kärsimykseni näissä aamuhartauksissa, olette muistaneet ja pohtineet tuon Mestarin 

käyttäytymistä kuvaamatta näitä pyhiä tapahtumia. Olette kokeneet nuo päivät uudelleen, koska olette 

samoja sieluja, jotka tuolloin olivat yllättyneitä ja hämmästyneitä nähdessään elämäni alusta loppuun. 

Yllätyitte nöyryydestäni, pohditte syntymääni köyhän perheen syliin, jolla ei ollut edes omaa kattoa. 

Opetin teitä vain elämään jumalallisten lakien mukaisesti. 

Monet teistä ovat ymmärtäneet sanojeni ja teosteni merkityksen vasta sen jälkeen, kun oli kulunut 

aikaa, jolloin muistitte minut ja esimerkkini olivat kuin avoin kirja elämässänne. 

Tänään olette palanneet maan päälle, ja jälleen kerran olen hyvin lähellä teitä. Olette epäilleet tätä 

sanaa, jonka annan teille ihmisten välityksellä. Olette kysyneet Minulta paheksuvasti, miksi olen valinnut 

tämän keinon ja miksi Työni on kehittynyt tässä muodossa, kaukana kaikista kirkkokunnista. 

Mutta minä sanon teille: Olen tullut alas Israelin kansan syliin, josta suurin osa on kotonaan tässä 

kansakunnassa. Loput ovat hajallaan eri kansojen keskuudessa, ja olen lähettänyt heidät, ja heille olen 

tehnyt itseni tunnetuksi hengellisesti. Nämä ovat valintojani, jotka ovat pysyneet uskollisina Minulle. 

Heidän sydämensä ei ole saanut tartuntaa, ja heidän henkensä voi vastaanottaa innoituksiani. Heidän 

välityksensä kautta annan tällä hetkellä maailmalle suuren viisauden aarteen.  

3 Ääneni ei lakkaa kutsumasta sydämiä. Valoni paljastaa itsensä hengessä ja antaa sille voimaa 

herättää ja houkutella jokaista sielua. En anna tämän ihmiskunnan, jota niin paljon rakastan, mennä liian 

pitkälle materialismissaan. Koettelemukset pysäyttävät sen, ja kun Sanani saavuttaa sen, ihmisten lahjat 

heräävät, heidän sydämensä herkistyvät, ja heidän polkunsa merkitään. Silloin he osaavat kutsua Minua, 

he etsivät minulta parantavaa balsamia ja muuttuvat opetuslapsikseni. 

4 Luon ympäristöönne henkisen hyvinvoinnin ilmapiirin, joka ympäröi teidät, ja kaikki on suotuisaa 

henkisen kohentumisenne kannalta. Olkaa kärsivällisiä epäuskoisten kanssa, ja tulette kokemaan, että 

tietyn ajan kuluttua minun ilmestykseni otetaan totuuksina ja sanaani arvostetaan. 

5 Kuinka paljon rakastankaan teitä, ihmiset, ja kuinka kaipaankaan, että saavutatte veljeytenne ja 

yksimielisyytenne! 

6 Olkaa väsymättömiä, uudet opetuslapset, kun puhutte tästä totuudesta. Harjaantumattomat huulet, 

te, jotka ette pelosta puhu sanaani, avautukaa päätöksenne hetkellä. Yksikin minun nimessäni lausuttu sana 

voi pelastaa syntisen, sulkea kuiluja, pysäyttää ne, joista on tullut kapinallisia pahuudessa. Tunnetko 

sanani voiman? Tunnetko auktoriteettisi voiman? Puhukaa esimerkillisten tekojen kautta ja tehkää oikeutta 

sille osalle työstäni, jonka olen teille uskonut. Minä hoidan loput. 

7 Näen teissä toisen aikakauden opetuslapseni. Teidän joukossanne on niitä, jotka ilmentävät 

Johannesta, Pietaria, Tuomasta ja myös Juudasta. Vaikka he olivat kouluttamattomia, he puhuivat 

ihailtavia oppeja ja tekivät ihmeitä ottamalla Minusta mallia. 

8 Autuaita ovat ne, jotka uskovat näkemättä. Autuas on se, joka ei ole pyytänyt Minulta näkijyyden 

lahjaa uskoakseen. Sillä tämä on nähnyt minut uskonsa silmin, on oppinut tuntemaan Sanani hedelmän 

hyvän maun ja ravinnut itseään sillä. Siunaan myös niitä, jotka ovat saaneet tämän arvokkaan lahjan 

tehtäväkseen ja osaavat todistaa Minusta. 

9 Minä kerään kylvösi hedelmät. Pienimmänkin, mitä minulle tarjoatte, minä moninkertaistan, sillä 

tämä on minun tahtoni. 

10 Taivaassa sinetöity kirja on avattu kuudennessa luvussa. Se on Seitsemän sinetin kirja, joka 

sisältää viisautta ja tuomiota, ja se on avattu rakkauteni vuoksi teitä kohtaan, jotta sen syvälliset opetukset 

paljastuisivat teille. 



U 269 

151 

11 Ihminen on elänyt maan päällä viisi ajanjaksoa, joita hengen jumalallinen henkäys on kannustanut. 

Hän ei kuitenkaan ymmärtänyt elämän hengellistä merkitystä, olemassaolonsa tarkoitusta, kohtaloaan ja 

olemuksensa ydintä. Kaikki oli hänen mielelleen ja sielulleen läpipääsemätön mysteeri, sinetöity kirja, 

jonka sisältöä hän ei kyennyt tulkitsemaan. Hän aavisti hämärästi hengellisen elämän, mutta ei oikeastaan 

tuntenut niitä kehitystikkaita, jotka tuovat olennot lähemmäs Jumalaa. Hän ei tuntenut hyvin korkeaa 

tehtäväänsä maan päällä eikä niitä hyveitä ja lahjoja, jotka kuuluvat hänen henkeensä, jotta hän voisi 

voittaa taistelut, nousta inhimillisten vastoinkäymisten yläpuolelle ja täydellistää itsensä hengellisesti 

asuakseen ikuisessa valossa. 

12 Oli välttämätöntä, että jumalallinen kirja avattaisiin ja että ihmiset tutkisivat sen sisältöä, jotta he 

voisivat pelastua tietämättömyyden pimeydestä, joka on kaikkien maailmassa esiintyvien pahuuksien 

lähde. Kuka voisi avata tämän kirjan? Teologi, tiedemies vai filosofi? Ei, kukaan, eivät edes vanhurskaat 

sielut voineet paljastaa sen sisältöä sinulle, koska se, mitä kirja varjeli, oli Jumalan viisautta. 

13 Vain Kristus, "Sana", Hän yksin, Jumalallinen Rakkaus, saattoi tehdä sen; mutta silloinkin oli 

tarpeen odottaa, että ihmiset pystyisivät vastaanottamaan jumalallisen viestin ilman, että hengellisen 

Läsnäoloni loiste sokaisee heidät. Ihmiskunnan oli siis läpäistävä viisi koettelemusten, opetusten, 

kokemusten ja kehityksen vaihetta saavuttaakseen oikeanlaisen kehittymisen, joka antaisi sille 

mahdollisuuden tuntea ne salaisuudet, joita Jumalan Viisauden Kirja säilytti ihmiskuntaa varten. 

14 Jumalan laki, hänen Kristuksen kautta annettu jumalallinen sanansa ja kaikki profeettojen, 

sanansaattajien ja lähettiläiden viestit olivat siemen, joka piti yllä ihmiskunnan uskoa jumalalliseen 

lupaukseen, joka aina ilmoitti valosta, pelastuksesta ja oikeudenmukaisuudesta kaikille ihmisille. 

15 Nyt on odotettu aika Suurelle Ilmestykselle, jonka kautta ymmärrätte kaiken sen, mitä olen 

paljastanut teille kautta aikojen, ja opitte, kuka Isänne on, keitä te itse olette ja mikä on olemassaolonne 

syy. 

16 Nyt on aika, jolloin saavutetun hengellisen kehityksenne, läpikäymienne koettelemusten ja 

saamanne kokemuksen ansiosta voitte vastaanottaa Hengeltäni teille viisauden valon, jota säilytetään 

aarrekammioissani odottamassa varustamistanne. Ja koska ihmiskunta on saavuttanut viestini 

vastaanottamiseen tarvittavan kehitysasteen, olen lähettänyt sille ensimmäisen valonsäteeni, joka on tämä, 

joka on saanut kouluttamattomat ja yksinkertaiset puhumaan haltioituneina ja toimimaan esirukoukseni 

äänenkantajina. 

17 Tämä valonsäde on ollut vain valmistava, se on kuin aamunkoiton valo, joka ilmoittaa uudesta 

päivästä. Myöhemmin valoni saavuttaa teidät täysin, valaisee olemassaolonne ja poistaa 

tietämättömyyden, synnin ja kurjuuden viimeisenkin varjon. 

18 Tämä aika, jonka aamunkoittoa ihailette äärettömässä, on ihmiskunnan hengellisessä elämässä 

alkava kuudes aikakausi - valon, paljastusten, muinaisten profetioiden ja unohdettujen lupausten 

täyttymisen aikakausi. Se on kuudes sinetti, joka vapautuessaan vuodattaa viisauden sisällön sieluusi 

viestinä, joka on täynnä oikeudenmukaisuutta, valaistumista ja ilmestystä. 

19 Teille se on kuudes ajanjakso, se on "Kolmas aika", jolloin puhuin teille suuremmasta 

läheisyydestä kuin "Ensimmäisellä kerralla", jolloin tein Läsnäoloni ja Sanani havaittavaksi monissa 

muodoissa, samoin kuin sillä Toisella kerralla, jolloin annoin Sanani tulla ihmiseksi puhuakseni teidän 

sydämellenne. 

20 Tänään teen itseni jälleen kerran kuultavaksi. Mutta en enää ole aistit, joille osoitan itseni, en edes 

sydämenne, jolle puhun - se on henkinen sielunne, jolle teen itseni tunnetuksi opettaakseni sille nousun 

polkua, joka johtaa valon valtakuntaan, ikuiseen ja onnelliseen hengen valtakuntaan. 

21 Mitä Jumalan Kirjan kuudes sinetti sisältää, johon teidän nimenne ja kohtalonne on kirjoitettu? Se 

sisältää opetuksia, hyvin suuria koettelemuksia, viisauden ilmestyksiä. 

22 Mikä on palvelijoideni tehtävä tänä aikana? Rukoilkaa, mietiskelkää, uudistukaa, kylväkää 

ykseyttä, rauhaa ja hengellistä valoa, kehittäkää mahdollisuuksianne ja kykyjänne, taistelkaa kohonneen 

asemanne puolesta; hävittäkää tietämättömyys, paheellisuus, fanaattisuus - sanalla sanoen paha, joka 

ilmenee niin monissa muodoissa ihmisten keskuudessa. 

Kun ihmiset ovat lakanneet vihaamasta, tappamasta ja pettämästä toisiaan, kun anteeksianto ja armo 

ovat levinneet sydämestä sydämeen ja kansakunnasta kansakuntaan ja kun veri ja kyyneleet ovat lakanneet 

virtaamasta, silloin tulee suuri hiljaisuus, joka on hengen ja hengen välinen keskustelu. Sitten vapautan 
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viimeisen, seitsemännen sinetin, jonka aikana ihmiset rakastavat toisiaan niin kuin opetin teille tullessani 

maan päälle. 

23 Tämä on lyhyesti ja yksinkertaisesti ilmaistuna - kuten Jumalan "Sana" on aina tehnyt itsensä 

tunnetuksi - osa siitä, mitä haluatte tietää Viisauden ja jumalallisen oikeudenmukaisuuden kirjan 

seitsemännestä sinetistä. 

24 Olette kuulleet, ja nyt teidän on ymmärrettävä, sillä myöhemmin teidän on profetoitava, 

paljastettava ja opastettava. 

25 Jumalallinen puu levittää oksansa maakuntien ja kaupunkien ylle ja antaa varjoa väsyneille 

vaeltajille. Niinpä tänä aikana piti tapahtua, että annan teidän kuulla Sanani eri paikoissa samaan aikaan, 

koska tulen nyt Hengessä. 

26 Tämä alue, jossa nyt kuulette Sanaani, oli valmisteltava, jotta voisitte ottaa Minut vastaan. 

Koettelemukset, tuska ja katkeruus pysäyttivät askeleesi ja saivat sinut avaamaan silmäsi todellisuudelle. 

Tuo kipu kynteli sydämenne kuivan maaperän, ja kyyneleet kastelivat sen. Sen jälkeen teidät valmisteltiin 

odottamaan siementä, joka on minun Sanani. 

27 Nyt tiedätte, mihin olen kutsunut teidät: Haluan, että olette työläisiä pelloillani ja levitätte tätä 

siementä kaikkialle. 

28 Rakkaat "työntekijät": Herätkää! Katso! Aurinko on noussut horisontissa, se kutsuu sinua töihin. 

29 Minä olen tuo aurinko, ja minun tuloni tähän aikaan on ollut teille uusi aamunkoitto. 

30 Älköön kukaan epäilkö, voiko hänestä olla hyötyä Minun tilallani vai ei. Koska olen kutsunut 

teidät, muistakaa, etten voi erehtyä. 

31 En ole antanut sinulle sellaista työtä, joka ylittää voimasi. Mutta sanon teille, että mitä suurempi on 

lukumääränne ja yhtenäisyytenne, sitä pienempi on ristinne. 

32 Ennen kuin sielusi lähetettiin tälle planeetalle, sille näytettiin "pellot", sille kerrottiin, että sen 

tehtävänä oli kylvää rauhaa, että sen viesti oli hengellinen, ja sielusi odotti sitä innolla ja lupasi olla 

uskollinen ja kuuliainen tehtävälleen. 

33 Miksi pelkäätte kylvää nyt? Miksi tunnet nyt olevasi kelvoton tai kyvytön tekemään työtä, joka 

niin ilahdutti sieluasi, kun se annettiin sille tehtäväksi? Koska olette antaneet intohimojen tukkia polkunne 

ja siten kieltäneet sielun kulkemisen ja yrittäneet perustella päättämättömyyttään lapsellisilla syillä. 

34 Älkää tulko tyhjin käsin siihen "tarinaan", josta tulitte. Tiedän, että kärsimyksenne olisi silloin 

hyvin suuri. 

35 Mitä sinun on tehtävä ottaaksesi ensimmäisen varman askeleen? Mieti syvällisesti Sanaani ja 

rukoile sitten koko uskollasi ja kaikilla tunteillasi. Tuosta valmistelusta nousee vähitellen esiin sisäinen 

voima, joka aloittaa lakkaamattoman kamppailun ruumiillisen kuorensa kanssa. Henkisielu vastustaa 

aineellista ruumista ja yrittää saada omantunnon äänen kuuluviin ja hiljentää lihan äänen. 

36 Tällä tavoin henkisielu pystyy vähitellen ottamaan paikkansa ihmiselämässä, ja kun käännätte 

katseenne taaksepäin, näette ne esteet, jotka estivät teitä ottamasta ristiänne seurataksenne Minua, hyvin 

kaukana. 

37 Eikö minun opetukseni rohkaise teitä, pienet lapset, eikö minun sanani herätä teidät todellisuuteen, 

ettekö tunne sielussanne elpymistä? 

38 Huomatkaa, että Sanani ei sisältänyt yhtään moitteita tai syyttelyä teitä kohtaan, vaan se ainoastaan 

kehotti teitä valoa täynnä olevilla lauseilla täyttämään henkisen tehtävän, jonka toitte mukananne maan 

päälle, antamalla teille ymmärtää, että ette saa käyttää tahdonvapautta väärin; että sielun ei pidä puuttua 

ruumiin velvollisuuksiin eikä jälkimmäisen pidä estää sielua sen tehtävässä. 

39 Ainoastaan minun opetukseni pystyy antamaan teille standardit, joiden avulla voitte saavuttaa tuon 

sielun ja ruumiin välisen harmonian ja ainoan tavan tehdä arvokkaita töitä Isänne maailmassa - 

opetuslasten töitä matkalla mestareiksi. 

40 Milloin voitat tämän sisäisen kamppailun? 

41 Jotkut eivät ole edes aloittaneet taistelua, toiset ovat sen keskellä, ja taas toiset - hyvin harvat - ovat 

voittaneet lihan. Mutta näen myös muita, jotka ovat alkaneet taistella, mutta jotka ovat antaneet sisäisten 

vihollistensa voittaa itsensä, ja jotka nyt kulkevat polkuja, jotka eivät ole minun. 
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42 Aion jatkaa heidän etsimistä, mutta haluan silti, että he löytävät itse, missä on totuus ja elämän 

ydin ja missä on teeskentely, kimalteet ja petos. Tiedän, että kun he palaavat luokseni riekaleina, 

vertavuotavin sydämin ja pahoinpideltyjen sielujen kanssa, minun ei enää tarvitse selittää heille mitään, 

koska he ovat pettäneet itsensä. 

43 Milloin te lakkaatte olemasta itsepäisiä ja röyhkeitä pikkulapsia? 

44 Tulkaa pöytääni, ja kun virkistäydytte sanani maulla, täyttyköön sielunne valolla. Tulette 

kokemaan, että opetussanani mukaan tunnette sielunne vahvemmaksi ja "lihanne" käsiteltävämmäksi ja 

halukkaammaksi. 

45 Opetukseni menettää kaiken merkityksensä, jos ette sovella sitä. Rakkaat opetuslapset, te tiedätte 

hyvin, että Laini ja oppini tarkoitus on tehdä hyvää, ja että siksi se, joka kantaa niitä vain muistissaan tai 

huulillaan soveltamatta niitä tekoihinsa, toimii vastoin velvollisuuttaan. 

46 Ennen kuin ryhdytte opettamaan elämänperiaatteitani ja selittämään niiden sisältöä, teidän on 

alettava noudattaa teille paljastamaani opetusta rakastamalla lähimmäistänne, elämällä hengellistä elämää 

ja kylvämällä polullenne rakastavaa toimintaa ja valoa. Jos ette tee näin, sanon teille jo nyt, että ette ole 

ymmärtäneet spiritismiä. Se paljastaa teille todellisen luontonne, sen kautta voitte muodostaa selkeän 

käsityksen Isästänne ja tunnistaa itsenne. 

47 On totta, että henkisyyden saavuttamiseksi tarvitaan tiettyä luopumista, ponnistelua ja uhrauksia. 

Mutta kun kaipuu korkeampaan olemassaoloon on herännyt teissä, kun rakkaus alkaa loistaa 

olemuksessanne tai kun halu henkiseen on alkanut, teille on ilo päästä uhrauksen tai luopumisen sijaan 

eroon kaikesta siitä, mitä teillä on sisällänne, mikä on hyödytöntä, haitallista tai pahaa. 

48 Kun kuulit minut, sielusi heräsi. Sillä se ei ollut tavanomainen liturgia eikä Sana toistunut samalla 

tavalla kuin se, jonka te kuulitte. Opetukseni teki vaikutuksen sieluusi, minkä vuoksi tulit aina halusta 

tietää, mitä sanoisin, mitä paljastaisin. Mutta älköön kukaan ajatelko, että kuullessaan Minua tai 

oppiessaan Sanani hän on jo täyttänyt tehtävänsä. 

49 Sinä aikana, jolloin olin ihminen Jeesuksessa, liitin Sanaani aina rakkauden teot, jotka jäivät 

kirjoitetuksi jokaiseen henkeen, jotta jokainen, joka halusi seurata askeleitani, ottaisi Minusta esimerkkiä 

Sanan valossa ja tekojen totuudellisuudessa. 

50 Kuunnelkaa minua nyt hyvin, ihmiset, ja totelkaa Sanaani arvokkaasti ja totuudenmukaisesti. 

Näen, että kannatte surua sydämessänne, koska näette, etteivät kaikki nämä ihmisjoukot pidä lakia, jonka 

olen kirjoittanut sieluunne. Mutta sanon teille, että nykyään, kuten "ensimmäisellä aikakaudella", ihmiset 

jakautuvat. 

51 Olen puhunut teille paljon ja viitoittanut kaikille yhden ainoan tien. Sen tähden minä sanon teille: 

Jos jotkut lapsistani eivät tottele minua, tuomio langetetaan tälle kansalle, kun Isänne tahdon määräämä 

päivä koittaa, jolloin tämä ilmentymä päättyy. 

Olen tullut teidän luoksenne tänä aikana vapauttajana, joka näyttää teille tien erämaan läpi, hengellisen 

"päivätyön" vapautuksen ja pelastuksen puolesta käytävän taistelun, ja lopulta lupaan teille lupauksen 

uuden maan, joka on rauhaa, valoa ja autuutta hengelle. 

Siunattuja ovat ne, jotka lähtevät ja seuraavat Minua tällä matkalla vapautumisen ja henkistymisen 

halussaan, sillä he eivät koskaan tunne itseään hylätyiksi eivätkä heikoiksi niissä koettelemuksissa, joita 

laaja autiomaa tuo heille. 

Voi toisaalta niitä, jotka rikkovat uskoa, jotka rakastavat maailman asioita enemmän kuin hengellisiä - 

niitä, jotka pitävät edelleen kiinni epäjumalistaan ja perinteistään! Luullen palvelevansa Minua, he ovat 

"faraon" alamaisia, joka on "liha", materialismi, epäjumalanpalvelus. 

Sen, joka haluaa tulla Luvattuun maahan, Hengen Isänmaahan, on jätettävä hyvän jälki kulkiessaan 

maailman läpi. Tulkaa tätä polkua pitkin älkääkä pelätkö. Sillä jos panette toivonne minuun, teidän on 

mahdotonta eksyä. Jos pelkäätte tai teiltä puuttuu luottamus, uskonne ei ole ehdoton, ja sanon teille, että 

jokaisen, joka haluaa seurata minua, on oltava vakuuttunut totuudestani. 

52 Siunaan teitä kaikkia, annan teille anteeksi, yhdistän teidät rakkauteeni. 

53 Arvioikaa itsenne niin, että tietoisuudessanne luotatte täysin jokaisen askeleenne askeleeseen. 

54 Tutkikaa sekä uskoanne että tekojanne, jotta tiedätte, oletteko sen arvoisia, että voitte kutsua 

itseänne spiritualisteiksi, vai joudutteko odottamaan vielä jonkin aikaa, että voitte kantaa tuota nimeä. 
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55 Monet teistä kutsuvat itseään spiritisteiksi, koska uskotte läsnäolooni, kun ilmentymäni ilmenee 

ihmismielen kautta, ja koska olette usein läsnä kuullaksenne sanani. Mutta haluan teidän olevan spiritistejä 

Hyvyyden harjoittaminen, elämän olemuksen tuntemisen kautta, lähimmäisenrakkauden kautta, palvonnan 

kautta anteliaalla, hedelmällisellä ja hyveellisellä olemassaololla. 

56 Sallikaa Sanani herättää ja kohottaa teitä, paljastaa teille kaikki lahjat, kyvyt, voimat ja hyveet, 

joita henkinen sielunne kantaa sisällään. Sillä te kuulutte niihin, jotka pitävät itseään köyhinä 

tietämättömyytensä vuoksi, vaikka heillä on perintö sisällään. 

Kun Herra näki, että elitte aineellisesta elämästä riippuvaisina, vaikka Hän oli varustanut teidät 

hengellisellä valolla ja armolla, Hän tuli luoksenne herättääkseen teidät ja kertoakseen teille, ettei ole 

oikein kärsiä hengellisestä nälästä ja janosta, vaikka jumalallinen viisauden lähde on ulottuvillanne ja 

saavutettavissa henkistymisen polulla. Tämän aikakauden alkaessa on kuin tekin aloittaisitte matkan. 

Mutta totisesti sanon teille, että kaikki se, mitä sielunne on kerännyt menneisyydessään, on 

kokemuksen valoa ja terästäytymistä kestämään ne koettelemukset ja oppitunnit, jotka Kolmas Aika tuo 

tullessaan. 

57 Vedän teidät luokseni, jotta voitte oppia oppituntini. Olkaa kaikki tervetulleita tuolini eteen, olkaa 

siunattuja, te sinnikkäät. Läsnäolollanne Sanassani on suuri merkitys, se on osoitus halustanne tulla 

lähemmäksi Minua. 

Vain minä yksin pystyn paljastamaan teille, millaisia lahjoja teillä on, ja saamaan teidät tuntemaan 

vastuun, joka teillä on lähimmäisiänne kohtaan. 

Nyt on tuomion aika, jokaisen velan maksun aika, hyvityksen aika. 

58 Jumalallinen työni on valoa, joka säteilemällä ihmisiin valaisee heitä hengen kautta. Joillekin 

jumalallinen sanoma tulee suoraan inspiraation muodossa, toisille sanan kautta opetuslasteni välityksellä ja 

taas toisille kirjoitusten muodossa, joiden sivuilla on opetusteni merkitys. 

59 Askel askeleelta ja pikkuhiljaa ihmiset heräävät Hengen elämään. Se on heille kuin uusi 

olemassaolo, kuin uuden, lupauksia täynnä olevan elämän alku, joka on täynnä ihania yllätyksiä ja jota 

valaisee suurimman ihanteen, Jumalan, valo. 

60 Kyllä, rakkaat ihmiset, Jumala on sielujen ihanne, kun niiden on noustava. Sillä "Jumala" 

tarkoittaa täydellisyyttä, harmoniaa, viisautta, autuutta, valoa, ääretöntä rauhaa, rakkautta, ikuisuutta. 

Kun sielu on päässyt koettelemusten sulattimesta, kun se on kamppaillut "lihan" ja maailman kanssa 

intohimojen valtavassa meressä, se pysähtyy hetkeksi miettimään kaikkea tapahtunutta - kuten 

haaksirikkoutunut mies, joka kamppailtuaan epätoivoisesti aaltojen kanssa pääsee lopulta mantereelle, 

takertuu puunpätkään, uskonsa ja toivonsa symboliin, ja huudahtaa katsellen yhä myrskyisää merta: "Laiva 

on uponnut, mutta minä olen pelastanut itseni! Siunattu olkoon taivaan Herra!" 

Sellainen on sielun kohtalo, joka - kuin haaksirikko myrskyn jälkeen - pysähtyy, miettii, tarkastelee 

intohimojaan, näkee maallisen loistonsa ja turhuutensa vajoavan menneisyyteen kuin haaksirikkoutuneen 

laiva. Mutta kun hän huomaa uskon valon nousevan hänessä, hän huudahtaa iloisesti: "Isä, minä kiitän 

Sinua, sillä näin suurista kärsimyksistä huolimatta en ole unohtanut Sinua!" 

61 Tämä on sielun heräämisen hetki ja hetki, jolloin sen kohoaminen alkaa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 270 
1 Autuaita ovat ne, jotka ovat valmiita viimeisenä ilmestymispäivänäni. Sillä totisesti minä sanon 

teille, että heidän sielunsa saa osansa uudesta ateriastani. Siellä sielusi, kun se ottaa viimeisen kerran 

vastaan tämän näkymättömän, todellisen leivän, jossa ei ole hapatusta, vahvistuu, kyllästyy 

hengellisyydellä ja valolla, jonka kautta se pian ymmärtää tämän opin merkityksen. 

2 Mikä juhlallisuus vallitsee tällä viimeisellä hetkellä! Kuinka paljon valoa tähän kansaan 

paistaakaan! 

3 Taivasten valtakunta lähestyy sieluasi ikuisella kutsullaan asumaan sen sisällä. Suuret, vahvat 

henget, valon henget, henkimaailman todelliset tietäjät, ovat läsnä noina hetkinä. 

4 Myös polunetsijät, profeetat, jotka toivat jumalallisia viestejä maan päälle muina aikoina, ovat 

läsnä. Sillä sanani on ollut kaikille sieluille, olivatpa ne sitten ruumiillistuneita tai aineesta vapaita. 

5 Nuo entiteetit ovat universumissa olevien äärettömien elämismaailmojen edustajia, ja ne 

osallistuvat viimeiseen ilmentymiini, joka on olemassa tässä muodossa tällä hetkellä. 

6 Mitä he näkevät tämän kansan keskuudessa? Mitä he löytävät? Vain minä tiedän. Mutta kehotan 

teitä "valvomaan" ja rukoilemaan, jotta voisitte olla niiden joukossa, jotka istuvat pöydän ääressä - niiden 

joukossa, jotka syövät ja itkevät Mestarin kanssa, niiden joukossa, jotka syövät ja juovat taivaan leipää ja 

viiniä. 

Älkää tulko pöytään, kun teette petoksia, sillä silloin olette olleet kanssani vain näennäisesti. Sillä 

todellisuudessa omatuntonne ei salli teidän nauttia Isänne läsnäolosta. 

7 Tiedätkö, miksi puhun sinulle tällä tavalla? Koska tiedän, mitä tulee tapahtumaan, koska tunnen 

teidät täydellisesti ja tiedän, ketkä tulevat kieltämään Minut ja ketkä tulevat olemaan Minulle uskollisia, 

koska he ovat opiskelleet Sanaani, ja ketkä tulevat eksymään, koska he eivät ole koskaan ymmärtäneet 

Työni olemusta. 

8 Kun jotkut olivat kiinnostuneita vain sanani merkityksestä ja halusivat aina sielunsa edistymistä ja 

kehittymistä, toiset olivat enemmän kiinnostuneita ulkoisesta palvonnasta. Vastaavasti, vaikka 

ensimmäiset ottivat mielellään vastaan opetuksia hengellisyydestä, jälkimmäiset häiriintyivät, kun heidän 

vikansa mainittiin. 

9 Minä yksin tiedän, kuka joutuu vastaamaan Minulle kaikesta siitä, mikä olisi pitänyt olla tiedossa 

äänenkantajieni kautta ja mitä salattiin.  

10 Ymmärtäkää, ihmiset: Tällä "kolmannella aikakaudella" teillä, jotka olette todistajia ja jotka olette 

kokeneet tämän jumalallisen ilmentymän, on tehtävä levittää tätä viestiä varsin uskollisesti ja 

totuudenmukaisesti. Teidät on kutsuttu ja valittu tuomaan ilosanomaa ihmiskunnalle, opettamaan 

lähimmäisillenne henkistä polkua - ainoaa polkua, joka johtaa teidät rauhaan, todelliseen valoon ja kaiken 

kattavaan veljeyteen.  

11 Olen omistanut pitkän ajan opettamisellenne. Mutta koska ne, jotka tulivat viimeisenä, kuulivat 

Minua vain vähän, jätän Sanani heille kirjoitettuna, jotta he voivat etsiä siitä jumalallista merkitystä ja 

jotta kaikki saavuttavat saman ymmärryksen ja saman henkistymisen. 

12 Jos seuraatte tätä polkua, teillä ei ole muuta ihannetta kuin sielunne täydellisyys - täydellisyys, 

jonka voitte saavuttaa soveltamalla opetuksiani, elämällä opetusteni mukaan, omistamalla olemassaolonne 

lähimmäisenne palvelemiseen, jumalallisten ja inhimillisten lakien noudattamiseen, lakkaamattomalla 

omistautumisella velvollisuuksille. 

13 Olet jo taistellut paljon aineellisen elämäsi puolesta. Nyt on aika työskennellä sielun hyväksi. 

14 Molemmat pyrkimykset ovat luonteeltaan erilaisia. Sillä kun inhimillinen kamppailu on itsekästä, 

koska se toimii itselleen, hengellisen kamppailun on oltava täysin epäitsekästä, teidän on kylvettävä 

polullenne rakkautta ja laupeutta odottamatta palkkioita. 

15 Pyrkikää ymmärtämään opetuksiani niin, että ymmärrätte, että korkeassa, puhtaassa ja 

hengellisessä elämässä on suurempia tyydytyksiä, suurimpia iloja, todellisia ja ikuisia voittoja. 

16 Kun sielu nousee maailman aineellistumisen ja ruumiin järjettömyyden yläpuolelle, se näkee 

elämän totuuden valossa. Vasta silloin se saa selville, mikä on totta ja mikä ei. 



U 270 

156 

17 Minulle on mieluisaa, kun lapseni sielussa vallitsee rauha, ja se täyttää minut ilolla, kun 

ihmissydän kokee iloa. Haluan teidän vain pyrkivän siihen, mikä on totta, ja annan teille siihen keinot 

Sanassani. 

18 Totisesti minä sanon teille: Autuaita ovat ne, jotka eivät ole tottuneet sanaani. Autuaita ovat ne, 

jotka noudattavat ja kunnioittavat minun määräyksiäni. Sillä he ovat ne, jotka todistavat työstäni. He ovat 

niitä, jotka vastaavat rakkaudella rakkauteen, jota osoitan heille Sanassani. Juuri he tuntevat myötätuntoa 

ja kiitollisuutta näitä äänenkantajia kohtaan, jotka antavat elämänsä yhä enemmän ja enemmän tämän 

kansan hyväksi. 

19 Mutta kuinka monet ovatkaan tottuneet minun ilmentymiini! He ovat läsnä opetuksissani kuin 

joku, joka osallistuu rituaaliin tai toteuttaa perinnettä, enkä odota tällaista käytöstä kansaltani. 

20 Teidän kaikkien ei ole vielä tullut aika ymmärtää työtäni hengellisellä tavalla. Kiinnittäkää 

huomiota siihen, että kun joistakin "työntekijöistäni" tulee nöyriä ja hyväntahtoisia siinä määrin, että 

myönnän heille etuja, toisista tulee ylpeitä ja itsekkäitä, koska he luulevat tulevansa yhä ylemmäs ja 

ylemmäs kuin veljensä ja sisarensa. 

21 Edelliset työskentelevät hiljaisuudessa, nöyryydessä ja hengellisessä sisäisyydessä. Jälkimmäiset 

eivät voi olla tyytyväisiä, elleivät he elä imartelun, ylistyksen ja kunnianosoitusten ympäröimänä ja nauti 

pienten ja heikkojen veljiensä ja sisartensa nöyryyttämisestä. Nämä eivät ole minun opetuslapsiani, sillä 

minun opetusesimerkkini, oppini tai ilmestykseni eivät ole koskaan opettaneet heille tällaista 

käyttäytymistä. 

22 Niille teistä, jotka olette luoneet tällaisen jalustan, sanon rakkaudella, että teidän pitäisi laskeutua 

alas siitä - vakaumuksesta, katumuksesta - jos ette halua, että samat, jotka tänään nostivat teidät ylös, 

työntävät teidät huomenna alas, kuten on aina käynyt ihmisille, jotka ovat asettuneet väärän vallan 

valtaistuimelle nöyryyttääkseen lähimmäisiään siltä. 

23 Niille teistä, jotka olette nöyrästi työskennelleet ja kylväneet rakkaudella hengellisen rakkauden 

siunattua siementä - teille sanon, että jatkakaa kylvämistä, että jatkakaa kärsivien kyynelten keräämistä, 

että jatkakaa valon tuomista pimeyden, tietämättömyyden, paheellisuuden ja hämmennyksen poluille. 

Tämä on Jeesuksen "työntekijän" tie, tämä on hänen tehtävänsä. 

24 Haluan, että toinen ja toinen yhdistyvät työssäni - yhdistyvät uskossa, yhdistyvät hengellisyydessä, 

kulkevat samaa tietä saman ristin taakan alla. 

25 Älkää julistako maailmalle, että olette mestareita henkistämisessä, älkää edes sanoko, että olette 

oppilaita. Mutta huolehdi siitä, että tekosi vastaavat mahdollisimman tarkasti totuuttani, niin ne todistavat 

sinusta. 

26 Kutsukaa Minua hengellä elämänne vaikeina hetkinä suurissa koettelemuksissa, ilman, että 

kiinnitätte ulkoisesti kenenkään huomiota, ja Minä annan läsnäoloni ja voimani tuntua. 

27 Minun maani ovat äärettömiä. Kuinka kukaan voi uskoa, että nämä rajoittuvat niihin 

kokoontumispaikkoihin, joissa te kuulette sanani? 

28 Työalani ovat kaikkialla maan päällä, missä tahtoni mukaan ihminen asuu tai sielu on olemassa. 

Viljelysmaani ulottuu tämän maailman ulkopuolelle ja saavuttaa kaikki elämän maailmat, joissa halutaan 

valoa, rauhaa, henkistä kulttuuria, puhdistumista ja täydellisyyttä. 

29 Antakaa mielikuvituksenne laajentua, antakaa mielenne rikkoa se kehä, johon se on sulkeutunut, ja 

antakaa sielunne vapauttaa itsensä niistä kahleista, joilla ruumis on alistanut sen, jotta se voi katsella 

Ääretöntä ja saada tyydytystä Iankaikkisesta. 

30 Lähestyy aika, jolloin ihmiset tulevat luoksenne tutkimaan tätä opetusta. Silloin ei ole mitään 

hyötyä siitä, että näytätte heille Minun Sanaani puolustautuaksenne, sillä koska se tulee Minulta, se on 

merkitykseltään puhdas ja täydellinen. On ansiokasta, jos teitä etsiessään he löytävät kansastani 

yksinkertaisen ja puhtaan elämän - miehiä ja naisia, jotka osaavat omistaa osan ajastaan laupeuden 

harjoittamiselle, jotka jättävät lohdutuksen ja valon jäljen elämänpolulleen. Tämä on se elävä todistus, 

jonka sinun on annettava maailmalle - todistus, joka annetaan teoilla, ei sanoilla. 

31 On totta, että sanan lahja kukkii huulillasi liikuttaakseen lähimmäistesi sydämiä. Mutta teot 

vahvistaisivat jokaisen sanasi. 

32 Luuletteko, että toisen aikakauden opetuslapseni tyytyivät toistamaan sitä, mitä he olivat kuulleet 

Mestariltaan? Ei, ihmiset. On totta, että valoa vuodatti runsaasti sana, joka tuli heidän huuliltaan. Mutta 
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heidän tekonsa, heidän tekonsa olivat yhtä moninaisia kuin heidän sanansa. Siksi heidän siemenensä oli 

hedelmällinen ja tuottava. 

33 Sen tähden minä sanon teille: Oi kansa, levätkää sielunne minun sanassani. Voit nauttia tästä 

armosta vielä lyhyen aikaa. Tehkää sydämistänne arkku, jossa säilytätte koko opetusteni olemuksen, ja 

sielunne on arkki, jossa viisauteni säilytetään. 

34 Lähestyy jo päivä, jolloin nämä yölaulajat eivät enää laulele tämän puun oksilla, enkä halua, että 

vuodatatte myöhemmin kyyneleitä käyttämättömien aikojen vuoksi. 

35 Kun tulee hetki, jolloin tämä ilmentymiskausi päättyy, olen antanut teille kaiken, mitä tarvitsette 

henkistä matkaanne varten. Mitään ei puutu. 

36 Olen varustanut teidät valon aseilla, jotta voitte vastustaa tätä ilmoittamaani aikaa, jolloin, kuten 

olen jo kertonut teille, ihmiset yrittävät tuhota uskon itseensä, jolloin rakkautta Jumalaa kohtaan vastaan 

taistellaan niin kuin ei koskaan ennen. Mutta jätän teille tämän Elämän leivän, jotta voitte tuoda balsamia 

niille, jotka janoavat valoa, parantaa ruumiin ja sielun tuskan - voimaa pysäyttää ne, jotka harhailevat 

oikealta tieltä. 

37 Valmistautukaa, jotta nämä ajat eivät tule teille yllätyksenä. Jos nimittäin nukutte, tuskalliset 

tapahtumat herättävät teidät unestanne. Silloin ette pysty ajattelemaan muita, vaan ajattelette itseänne, 

korkeintaan lapsianne, vanhempianne, puolisojanne tai sisaruksianne. Mutta haluan, että unohdatte 

itsenne, sen, mitä olette ja mitä omistatte, jotta sielunne voi omistautua korkeimmalle tehtävälleen, joka on 

Jumalan rakastaminen omassa lähimmäisessään. 

38 Haluan, että rakastatte kanssaihmisiänne ikään kuin tuntisitte heidät, ja siihen riittää, että tiedätte 

heidän olemassaolonsa. 

39 Liittykää yhteen, jotta voitte muodostaa vahvan kansan, Uuden Israelin, joka osaa kulkea tietään 

vainojen, vierailujen ja vastakohtien läpi, seuraten askel askeleelta laini valoisaa polkua, jota kannustaa 

rauhani jumalallinen lupaus. 

40 Olette sekä hengeltänne että vereltänne rauhan ja vapauden puolesta kamppaileva kansa, joka on 

kokenut paljon sortoa, kiusauksia ja nöyryytystä. Totisesti sanon teille, että tämän katkeran 

kärsimysmaljan kautta sielunne on puhdistunut ja terästäytynyt. 

41 Älkää antako valon, vapauden ja rauhan ihanteen kuolla. Teidän on ymmärrettävä, että tämä 

henkinen polku, jota teille osoitan, tuo uskovaiset ja hyväntahtoiset ihmiset turvallisesti määränpäähänsä. 

42 Kun oikeudenmukaisuuteni on täysin ilmennyt maailmassa, se auttaa teitä todistamaan, 

käännyttämään ja tasoittamaan polkuja. 

43 Totuuden janosta tulee ihmiskunnassa hyvin suuri, ja sille on annettava opetukseni 

kristallinkirkasta vettä, jotta se ei häviäisi. Olkaa aina tietoisia siitä, että tämän ajan ihmisiä ei voi enää 

pettää heidän henkisen kehityksensä vuoksi, että maailma on avaamassa silmänsä täysin valolle ja 

sanomassa: "Tämä on hyvää ja tämä on pahaa, tämä on valoa ja tämä on pimeyttä", eikä se enää halua 

kulkea kieroja polkuja eikä eksyä riitteihin ja perinteisiin. 

44 Ihmiskunta on jo kulkenut pitkän kokemuksen, vapaan tahdon, tottelemattomuuden ja pahuuden 

tien, ja se lähestyy päämääräänsä, jonne se saapuu hämmentyneenä, mutta jossa se myös kokee valon 

koittavan sisällään. 

45 Henki taistelee terävänä valon miekkana pimeyttä vastaan ja estää sielua joutumasta sekasortoon, 

ja kun se rauhoittuu ja pystyy katsomaan ja arvioimaan menneisyyttään, sen mielen ohi kulkee sarja 

näkyjä, jotka rohkaisevat sitä olemaan koskaan kääntymättä takaisin. 

46 Sanani loistaa näinä hetkinä kuin majakka myrskyisissä öissä ja valaisee eksyneiden tietä. 

47 Olisiko oikein, jos et olisi siihen mennessä saanut tarvittavia varusteita? 

48 Tiedätte, että ette ole ehdottoman välttämättömiä ihmiskunnan hengellisen pelastuksen kannalta. 

Mutta mitä tehtävääsi sitten tulisi? 

49 Pystyn kaikkeen ilman sinua. Mutta mitä voisit vastata Minulle, jos kutsuisin sinua? 

50 Opetuslapset: Kun olette rukoilleet, miettikää vastuutanne ja mitatkaa tehtävänne laajuus. Tiedätte 

sen hyvin, koska olen puhunut siitä teille pitkään. 

51 Tulen luoksenne rohkaisemaan teitä rakkauden ja viisauden sanoilla. Olette suurten tapahtumien 

aattona. Olen ilmoittanut teille, että maailma järkkyy vuonna 1950. Nämä tapahtumat merkitsevät 
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julistukseni viimeistä vuotta ja lähtöäni, niin että ihmiset, jos he ovat kiinnostuneita selvittämään 

julistukseni totuuden ja siihen liittyvät olosuhteet, voivat havaita, että sekä julistukseni alussa vuonna 1866 

että sen lopussa vuonna 1950 taivas, luonto ja ihmiselämä järkkyivät. 

52 Rakkaat ihmiset, ajatelkaa huomista maailmaa, ihmisiä, jotka etsivät levottomina merkkejä 

läsnäolostani. Muista, että olet edelleen uskollinen todistaja kaikesta siitä, mitä olet nähnyt ja kuullut 

minulta. 

53 Aivan kuten minun ohjeeni on ollut yksityiskohtainen, myös teidän todistuksenne on oltava 

sellainen, jotta ette jätä pienintäkään epäilystä tai virhettä kenellekään lähimmäisellenne. 

54 Painakaa sydämiinne syvästi, että teidän ei pidä pyrkiä vakuuttamaan lähimmäisiänne ulkoisilla ja 

vaikuttavilla teoilla, vaan opetukseni hengellisellä olemuksella. 

Voisitte todellakin tehdä vaikutuksen niihin, jotka lohdutusta toivoen tulevat tänne kärsimystensä 

taakan kanssa ja jotka tuskansa lievittämistä kaipaavina eivät edes kiinnitä huomiota tapaan, jolla he saavat 

balsamia. Mutta muistakaa, että he avaavat silmänsä ja tajuavat, että balsamia, jonka "työntekijät" ovat 

saaneet Minulta, ei ole annettu heille kaikessa puhtaudessaan. Totisesti minä sanon teille: näin kylvetty 

siemen kantaa paljon kuuroja hedelmiä. 

55 "Työntekijä", joka perustaa työnsä oikealla tavalla ymmärrettynä todellisen rakkauden 

harjoittamiseen - joka sen lisäksi, että hän tuo helpotusta ruumiin sairauksiin, sytyttää Jumalaan 

kohdistuvan uskon valoa ja välittää hengellistä tietoa - se, joka unohtaa itsensä ja omistaa muutaman 

hetken lähimmäisensä palvelemiseen, tekee spiritualismin tuntuvaksi lähimmäistensä keskuudessa, tekee 

minun läsnäoloni tuntuvaksi töidensä kautta, ja näin ollen hänen peltonsa on hedelmällinen ja hänen 

sadonkorjuutyönsä hyvä ja runsas. 

56 Minun on muistutettava sieluanne sille annetusta tehtävästä, jotta ette pettäisi itseänne, jotta 

voisitte tutkia etukäteen aikomuksianne, tekojenne tarkoitusta ja jotta ymmärtäisitte, mikä voi olla 

saamanne tulos. 

57 Olette opetuslapsiani, ja teidän on elettävä hereillä, jotta kuulette omantunnon äänen ennen kuin 

teette työtä. Sitten määrittelette päämäärän, jonka haluatte saavuttaa tämän elämän jälkeen, tietäen, että 

teidän pitäisi kerätä ansioita täällä vain tullaksenne arvoisiksi asumaan valon maailmoissa. 

Mitä väliä sillä on, että muut saapuvat paikalle ennen sinua sinun avullasi. Sitä suurempi on teidän 

ansionne, sillä se tarkoittaa, että olette ajatelleet heitä enemmän kuin itseänne. 

58 Spiritualistin elämä on vaikeaa. Sillä kuka tahansa, joka opetuksen saatuaan tuntee vihaa, 

itsekkyyttä, tekopyhyyttä tai pahaa tahtoa, ei voi oikeutetusti kutsua itseään tämän opetuksen oppilaaksi. 

59 Spiritualistissa on oltava rauhaa, uskoa, rakkautta, anteeksiantoa, hymyä, ymmärrystä, 

suvaitsevaisuutta ja hellyyttä, joita käytetään balsamina niille, jotka kärsivät. Toisaalta hänen sydämessään 

pitäisi olla kiihkeyttä, voimaa ja ankaruutta niitä kohtaan, jotka muuttavat totuutta, salaavat sen tai pettävät 

sen. 

60 Annan teille puhdasta siementä ja tarjoan teille valmiita peltoja sen kylvämistä varten. Siksi teidän 

ei ole mitään syytä esittää Minulle huonoja hedelmiä palatessanne. 

61 Käyttäkää sanaani ja ajatelkaa sitä vakavasti, ja tunnette, että siitä tulee hieno taltta, joka tunkeutuu 

olemuksenne piiloon ja aloittaa sydämessänne tasoittavan työn. 

62 Ymmärtäkää, ihmiset, että kutsuni annettiin myös siksi, että tiedettäisiin tehtävä, joka teidän on 

määrä täyttää maan päällä. Henkenne tiesi jo, mitä varten se oli lähetetty, mutta vielä puuttui, että myös 

aineellinen luontonne saisi tämän ilmestyksen, jotta se olisi valmis työskentelemään yhdessä hengen 

kanssa ja jotta molemmat muodostaisivat yhden olennon ja yhden tahdon. 

63 Kuultuanne nämä paljastukset - voisiko kukaan teistä kieltäytyä hänen tehtävästään? Voisiko 

henkesi paeta ja kieltäytyä taistelemasta? Olisi lapsellista paeta omaa kohtaloanne ja paeta itseänne. Minkä 

paikan voisit löytää tässä maailmassa tai muissa maailmoissa, johon minun ääneni ei yltäisi? Ei mitään. 

Sillä minun ääneni on teidän valonne. Sitä paitsi, kuka voisi paeta tätä koettelemusten aikaa? Jokaiseen 

paikkaan, johon vetäydytte, puhdistus seuraa teitä. 

64 Totisesti sanon teille, että voitte löytää turvaa ja rauhaa vain harjoittamalla ja noudattamalla sitä 

lakia, jonka olen antanut teille. Ansiot, jotka sielusi hankkii rakkauden tiellä ja joita ovat armo ja veljeys, 

heijastuvat ihmiselämässäsi rauhana, hiljaisuutena, luottamuksena ja terveytenä. 
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65 Ensimmäisellä aikakaudella kansa teki liiton Herransa kanssa ja vannoi täyttävänsä lain. Tänään en 

halua teidän vannovan - haluan, että impulssinne seurata Minua on spontaani ja että täyttymyksenne tulee 

rakkaudesta. 

66 Olen nähnyt kaikkien kirkkojen kokoontuvan tähän aikaan ja muodostavan yhden ainoan joukon 

muistamaan sitä päivää, jolloin tämä kansa vannoi kuuliaisuutta ja liittoa Minulle. Mutta kysyn teiltä: 

Oletko pitänyt valasi? Oletteko olleet kuuliaisia ohjeilleni ja oletteko yhdistyneet? Ei, ihmiset, ette ole 

pitäneet valaanne, valanne oli mitätön. Miksi sitten muistatte tuota päivää? Haluaisin mieluummin nähdä 

teidät fyysisesti erillään, vaikka ette sitten koskaan yhdistyisikään näiden perinteiden muistoksi, mutta sen 

sijaan haluaisin nähdä teidät hengellisesti yhdistettyinä, harjoittaessanne opetustani samalla tavalla ja 

noudattaessanne sanaani. Silloin olisitte yhdistyneet Työhöni, ja liittonne olisi vahva rakkaudesta ja 

totuudellisuudesta, ilman tarvetta täyttää vain siksi, että kannatte sielussanne valan taakkaa. 

67 Haluan, että kun Israelin uusi kansa nousee seuraamaan minua, heidän liittonsa on rakkauden ja 

uskon liitto. 

68 Ymmärrättekö, miksi kumoan kaikki perinteenne? Koska yrittäessänne noudattaa niitä unohdatte 

elämänne todellisen tarkoituksen, joka on rakkauden lain noudattaminen. 

69 Sanon teille, että jos ette yhdisty ettekä anna itsellenne anteeksi ennen kuin julistukseni päättyy 

tänä aikana, ette tiedä, mitkä koettelemukset ravistelevat teitä ja muistuttavat teitä vääryydestänne ja 

eripuraisuudestanne. 

70 Näen, että olette tottuneet sanaani ja että suljette korvanne, kun puhun teille moittivaan tai 

nuhtelevaan sävyyn, luottaen siihen, että hieman myöhemmin annan teille anteeksi ja puhun teille 

äärettömällä rakkaudella. 

71 Ah, ihmiset, te ette ole halunneet säilyttää siementä, vaan haluatte vain nauttia hedelmän 

syömisestä! Mitä teistä tulee, kun teiltä puuttuu minun sanani? Keksittekö sitten jonkin muodon 

täyttääksenne tyhjyyttänne? 

Ei, ihmiset, älkää yrittäkö pettää itseänne, vaan pitäkää sanani sydämessänne jo nyt, kerätkää sitä, ja 

kun teillä ei enää ole julistustani, teistä tulee ehtymättömän viisauden aarteen omistaja, terveyden ja 

rauhan lähde, ehtymätön siunausten lähde. 

72 Sanani tulee yhä selvemmäksi ja selvemmäksi, kun ennustettu päivä lähestyy, jolloin ette enää 

kuule sitä. Jotkut äänenkantajistani ovat saavuttaneet kypsyyden, ja palkkioksi heidän ja ihmisten 

valmistautumisesta vuodatan Sanaani, joka on täynnä selkeyttä ja yksinkertaisuutta. 

73 Ennen oli välttämätöntä puhua teille kuvaannollisesti, koska äänenkantajat pystyivät puhumaan 

totuuteni syvällisistä opetuksista vain tässä muodossa. Jokaisen vertauksen tai kuvan takana oli jotakin 

jumalallista tai salaperäistä, jota äänen kantaja ei kyennyt ilmaisemaan. 

Myöhemmin, kun hänen hengellistymisensä ja kohottumisensa teki hänen tehtävänsä ymmärrettäväksi, 

kuvaannollinen merkitys katosi hänen huuliltaan, koska hänen järkensä kykeni nyt ilmaisemaan korkeaa 

yksinkertaisella kielellä, joka oli kaikkien älyelinten ja kaikkien sielujen ulottuvilla. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 271 
1 Siunaan teitä, ihmiset, ja siunaan teissä tulevia sukupolvia. 

2 Näen, että olette saaneet tartunnan maailman taudeista, että teistä on tullut sairaita kuten kaikista 

heikoista olennoista. Mutta minä puhdistan teidät, koska suuri, jalo ja vaikea hengellinen tehtävä odottaa 

teitä, jotta voitte täyttää sen. 

3 Sanassani olen kutsunut teitä "Israeliksi", ja kun kuulitte tuon nimen, vapisitte sellaisen vastuun 

painon alla, jota ette koskaan kuvitellut kantavanne. 

4 Tämä Nimi sai teidät heräämään, ja siitä lähtien olette lakanneet syömästä moraalittomia, 

haitallisia tai huonoja tyydytyksiä, jotta voisitte elättää sydämenne ja sielunne olennaisella, terveellisellä ja 

puhtaalla ravinnolla. 

5 Alhaisemmat intohimot korvaat vähitellen todellisella rakkaudella, järjettömät nautinnot hylkäät 

sielun tyydytysten tilalle, ja kaikki tämä, mikä on uudistumista ja puhdistumista, on antanut sydämellesi 

herkkyyttä ja mahdollistanut sen, että henkisielun uinuvat kyvyt ovat alkaneet paljastua elämässäsi. 

6 Kun sanani saavutti mielesi kuin auringonsäde, joka valaisee maalaiskartanon, tunnustit vihdoin, 

että sielusi voi ravita itseään vain rakkaudella Isää ja lähimmäisiäsi kohtaan. 

7 Näin valo tunkeutuu vähitellen tähän kansaan, jonka on määrä aloittaa henkistymisen aikakausi. 

Siksi sanon teille, että kun olette voittaneet tämän taistelun itseänne vastaan, ette saa laskeutua 

askeltakaan, ette saa perääntyä. 

8 Kun et enää ala tuntea omaa tuskaasi, vaan sen sijaan tunnet toisten kärsimyksen, otat uuden 

askeleen opetukseni polulla. 

9 Nyt ovat ne ajat, joista profeetat ovat ilmoittaneet ihmiskunnalle, jolloin kipu muuttuu hyvin 

kovaksi, mutta sitten se menee ohi ja muuttuu hitaasti rauhaksi. 

10 Suurin osa ihmisistä ei tiedä mitään tulemisestani ja läsnäolostani lohdutuksen henkenä, mutta 

sisällään he aavistavat jotakin ja odottavat minua. 

11 Nämä ihmiset ovat ryhtyneet antamaan ihmisille varmuutta uudesta ilmestyksestäni. Tästä syystä 

vuodatan valoni sieluihinne. 

12 Älkää enää horjumatta, ihmiset, älkää enää epäilkö tai olko tottelemattomia! Anna uskon ja 

luottamuksen vallata koko olemuksesi. 

13 Älä pakene elämän koettelemuksia, sillä ne ovat oppitunteja, jotka sinun on opittava. Tietäkää, että 

teidät on lähetetty tällä hetkellä puhdistamaan sielunne korkean, jalon ja arvokkaan tehtävän 

suorittamiseksi. 

14 Älkää lykätkö tehtävänne täyttämistä sanomalla, että tänään on liikaa esteitä seurata Minua - että 

mieluummin odotatte, kunnes huominen aurinko valaisee polunne täysin, ja lähdette sitten taisteluun. 

15 Katsokaa, kuinka jumalallisen Hengen valo loistaa lakkaamatta sielullenne niin, ettei se anna 

teidän kaatua tai nukkua. 

16 Joskus meditaatioidenne hiljaisuudessa yllätän teidät kysymällä, miksi ihmiskuntaa kohtaan on 

niin suuria velvollisuuksia. Mutta sanon teille, että kysymyksenne johtuu siitä, että ette tunne hengellistä 

menneisyyttänne, ja siksi ette tiedä velkoja, jotka olette velkaa kanssaihmisillenne. 

17 Kun varmuus vastuustanne maan kansoja kohtaan on täydellinen, otatte ristinne suurella 

rakkaudella ja kiipeätte iloisin mielin hengellisen nousunne vuorelle. 

18 Sielusi menneisyys voi olla pyyhitty muististasi, aiemmat olemassaolosi ovat saattaneet unohtua 

mielestäsi, mutta Elämän kirja, johon Jumala on kirjoittanut kaiken, ei anna minkään vajota 

menneisyyteen, mitään ei pyyhitä eikä unohdeta. Siellä kaikki on läsnä ja ikuisesti elossa. 

19 Tällainen on Isän oikeudenmukaisuus: täydellinen, rakastava. 

20 Kun ihminen eksyy ja syöksyy maailman likaan, Herra osoittaa armonsa ja pelastaa sielun. Jos 

luulet, että maanpäälliset tekosi ovat turmelleet sinut peruuttamattomasti iankaikkisen elämän kannalta, 

Iankaikkinen Tuomari antaa sinulle uuden tilaisuuden hyvittää virheesi ja siten saavuttaa pelastuksen 

ponnistelujen, tahdonvoiman ja hyvään sinnikkyyden avulla. 

21 Nyt teillä on tämä siunattu tilaisuus, voitte pohtia kaikkea tätä ja ponnistella täyttääksenne 

tehtävänne, jotta - kun palaatte siihen "Taruun", josta sielut lähtevät asumaan aineelliseen maailmaan - 
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voitte saapua sinne ilman täyttämättömiä käskyjä ja tehtäviä ja sen sijaan kokea todellisen autuuden siitä, 

että olette voittaneet sen ruumiillisen kuoren, jossa olette eläneet, kurjuuden ja hankaluuden. 

22 Sielusi on hereillä niin kuin ei koskaan ennen. Siksi sanon teille, että olette vastuussa askeleista, 

joita otatte tällä hetkellä, sillä ajanjakso, jonka aikana annoin teille opetuksiani, oli hyvin pitkä, ja Sana, 

jolla annoin teille opetuksiani, oli hyvin yksityiskohtainen. 

23 Älkää unohtako, että kiusaukset kietovat teidät pauloihinsa kaikkein juhlallisimpina hetkinä ja 

suurimpien seurausten tunteina, jolloin sydän heikkenee ja rohkeus laskee, syntyy epäilyksiä, 

epävarmuutta ja päättämättömyyttä. 

24 Innostukaa työni puhtaudesta, kysykää itseltänne, mikä on Isäänne kaikkein miellyttävintä, mitä 

teette hyvin ja mitä huonosti. 

25 Tutkikaa omia töitänne, ennen kuin arvostelette toisten töitä, ja näette lukemattomia puutteita, 

jotka silmänne ovat jättäneet huomiotta opiskelun ja rakkauden puutteen vuoksi. 

26 Karkottakaa keskuudestanne kaikki fanaattisuus, epäjumalanpalvelus, taikausko, materialismi ja 

turhat, hyödyttömät rituaalit. Se on kuin puhdistaisit maan rikkaruohoista ja kylväisit sitten sinne kaunista 

vehnää. 

27 Käyttäkää se aika, joka teillä on vielä aikaa kuunnella opetustani, jotta se täyttäisi teidät valolla ja 

armolla, jotta voisitte ottaa lujan askeleen kohti hengellisyyttä - askeleen, jota ette ole ottaneet, koska 

olette jatkaneet materialismin ja erehdyksen kultissa. 

28 Tähän päivään asti teiltä on puuttunut usko luopua luvuista, riiteistä ja symboleista ja etsiä Minua 

hengellisesti Äärettömästä. Teiltä on puuttunut rohkeus olla spiritualisteja, ja olette keksineet jonkinlaisen 

näennäishengellisyyden, jonka taakse kätkette materialistisen taipumuksenne ja virheenne. 

29 En halua teidän olevan tekopyhiä, vaan vilpittömiä ja totuudenmukaisia. Siksi puhun teille 

suurimmalla selvyydellä, jotta voitte puhdistaa elämänne perusteellisesti ja näyttää maailmalle tämän Työn 

totuuden. Kutsutteko itseänne spiritisteiksi? Olkaa sitten todella niin. Älkää puhuko opetuksestani niin 

kauan kuin teette sen täydellistä vastakohtaa, sillä silloin vain hämmentätte ihmisiä teoillanne. 

30 Ennen kaikkea teidän on tiedettävä, mitä Työni on - mitä Laini tarkoittaa, mikä on tehtävänne ja 

miten se on suoritettava, jotta - jos teillä ei ole tiellänne opasta, joka olisi arvokas ohjaamaan askeleitanne 

- voitte ohjata itseänne omantuntonne ja niiden tietojen avulla, jotka olette saaneet opetuksestani. Tällä 

tavoin et voi pitää ketään vastuussa mistään virheestä tai harha-askeleesta. 

31 Minä myös kerron teille: Jos se, joka neuvoillaan ohjaa hengellisiä askeleitanne, kulkee minun 

lakini mukaisesti, teidän on uskollisesti seurattava häntä, koska hän on osoittanut olevansa luottamuksenne 

arvoinen. 

32 Kun koittaa hetki, jolloin tämä kansa joutuu vastuuseen, ääneni saavuttaa jokaisen sielun samalla 

oikeudenmukaisuudella, sillä kaikki ovat kuulleet sanani samalla tavalla. Silloin kukaan ei sano: "Herra, 

pyydä tilille niitä, jotka tietävät enemmän, ja anna anteeksi meille, jotka teimme vain sen, mitä he käskivät 

meidän tehdä." 

33 Luuletteko, että lapsi tekee virheen, jos hän ei noudata ilkeän tai pahan maallisen isän huonoa 

esimerkkiä, jos hän ei noudata tämän elämäntapaa? Vai oletko sitä mieltä, että lapsen on pakko seurata 

vanhempiensa askelia? 

34 Totisesti sanon teille: antakaa omantunnon ja järjen opastaa teitä oikealle tielle.  

35 Mutta koska olet siirtymässä pois huonolta polulta, jonka ovat sinulle viitoittaneet ne, joiden 

tehtävänä on opastaa sinua elämässä, sinun ei pidä jättää heitä huomiotta tai lakata rakastamasta heitä - 

päinvastoin. Siitä paikasta käsin, josta löydät pelastuksen, sinun pitäisi tehdä kaikkesi auttaaksesi niitä, 

jotka ovat eksyneet. Tämä tarkoittaa sitä, että armonne ja rakkautenne ei saisi koskaan muuttua. 

36 Rakkaat opetuslapset, yrittäkää ymmärtää sanani täysin, jotta ette joutuisi epäilyksen valtaan, kun 

koettelemukset yllättävät teidät. 

37 Materialismi on sielun kehityksen tiellä valtavana esteenä. Ihmiskunta on pysähtynyt tämän 

muurin eteen. 

38 Olette maailmassa, jossa ihminen on kyennyt kehittämään älyllisiä kykyjään soveltamalla niitä 

aineeseen liittyvään tieteeseen. Mutta hänen arvionsa hengellisen olemassaolosta on edelleen rajallinen, 

hänen tietonsa kaikesta siitä, mikä ei kuulu kokonaan aineeseen, on viivästynyt. 
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39 Tällä vuosisadalla, jolla elätte, on kaksi puolta: toinen on mielen kehittyminen ja toinen henkinen 

pysähtyneisyys. 

40 Todellakin, jumalallinen valo loistaa alas älyllisiin kykyihin, ja niistä kumpuaa suuri inspiraationi, 

jonka hedelmät hämmästyttävät ihmiskuntaa; sillä äly vaatii nyt vapautta ja tiedon laajentamista. Ihminen 

uppoutuu luonnon tutkimiseen, hän tutkii, löytää, iloitsee, ihmettelee, mutta ei ole koskaan päättämätön. 

Mutta aina kun hänessä herää ajatus selvittää suhde hengelliseen, totuuteen, joka on hänen tuntemansa 

asian tuolla puolen, hän pelkää, hän pelkää etenemistä tuntemattomaan, siihen, mitä hän pitää kiellettynä, 

siihen, mikä (hänen mielestään) kuuluu vain korkeille olennoille, jotka ovat arvokkaita tutkimaan Jumalan 

salaisuuksia. 

41 Siellä hän on osoittanut olevansa heikko ja typerä, kykenemätön voittamaan tahdonvoimalla 

ennakkoluulot, jotka pitävät häntä alempana. Siinä hän on osoittanut olevansa kieroutuneiden tulkintojen 

orja. 

42 Ihmisen älykkyyden kehitys ei koskaan ole täydellistä, ennen kuin se kehittyy myös sielun tasolla. 

Ymmärtäkää, kuinka suuri on sielunne jälkeenjääneisyys, koska olette omistautuneet vain maallisen 

elämän tietämykselle. 

43 Ihminen on muiden tahdon orja, loitsujen, tuomioiden ja uhkausten uhri. Mutta mitä on saavutettu? 

Hän on luopunut kaikesta halustaan ymmärtää ja saavuttaa korkein tieto, joka ihmisellä oletettavasti on; 

hän on estänyt itseään selvittämästä sitä, mitä hän on järjettömästi aina pitänyt salaisuutena: Hengellinen 

elämä. 

44 Luuletko, että sielun elämä on ikuisesti mysteeri ihmiselle maan päällä? Jos luulet niin, olet 

suuressa erehdyksessä. Totisesti sanon teille: niin kauan kuin ette tunne alkuperäänne ettekä tiedä mitään 

siitä, mikä liittyy henkeen, olette pelkkiä luotuja, jotka asuvat kurjassa maailmassa kasvien ja eläinten 

keskellä, huolimatta kaikesta tieteidenne edistyksestä. Jatkatte edelleen sotimista keskenänne sodissanne, 

ja kipu hallitsee edelleen elämäänne. 

45 Jos ette löydä sitä, mitä kannatte olemuksessanne, ettekä löydä lähimmäisessänne sitä hengellistä 

veljeä, joka asuu jokaisessa - voitteko todella rakastaa itseänne? Ei, ihmislapset, vaikka sanoisitte 

tuntevanne minut ja seuraavanne minua. Jos suhtaudutte opetukseeni pinnallisesti, uskonne, tietonne ja 

rakkautenne ovat vääriä. 

46 Tänään valoni laskeutuu jokaiseen mielen elimeen säteilevällä ja innoittavalla tavalla. Kun se 

ilmenee näiden äänenkäytön välineiden kautta ihmisen sanassa, siitä on tullut Minun oppini sille, joka on 

kuullut sen. Mutta koska kaikki tämä tähtää sielunne kohottamiseen, olen kutsunut sitä "spiritualismiksi". 

Mutta älä koskaan keskity nimiin tai määritelmiin. Tärkeää opetuksessani on sen sisältämä merkitys ja 

totuus. 

47 Nyt on suotuisa aika, jolloin Sanani valo, korkeampi moraali ja henkistymisen viisaus valuvat 

sydämiinne - kuin virkistävä ja suotuisa sade kulkemanne autiomaan pitkän kuivuuden jälkeen. 

48 Tämä Opetus on täydellinen, kuten Toisella Aikakaudella ilmaisemani Sana on ollut täydellinen ja 

kuten jokainen inspiraationi on. Täydellisyys ei olisi mahdollista, jos se kumpuaisi mielen elimistä, joiden 

kautta se annetaan. Mutta se on peräisin jumalallisesta Hengestä, joka inspiroi sen. 

49 Tämä opetus on yksinkertainen, kuten kaikki puhdas ja jumalallinen, ja siksi se on helppo 

ymmärtää. Joskus sen soveltaminen tuntuu kuitenkin vaikealta. Sielunne ponnistelut edellyttävät 

keholtanne ponnistelua, luopumista tai uhrauksia, ja jos teiltä puuttuu henkinen koulutus tai kuri, teidän on 

kärsittävä. 

50 Aikojen alusta lähtien sielun ja lihan välillä on käyty kamppailua siitä, mikä on oikein, mikä on 

sallittua, mikä on hyvää, jotta voitaisiin elää Jumalan antaman lain mukaista elämää. Tässä vaikeassa 

kamppailussa teistä näyttää siltä, että outo ja pahansuopa voima houkuttelee teitä jatkuvasti kääntämään 

selkänne taistelulle ja kehottaa teitä käyttämään vapaata tahtoanne ja jatkamaan materialismin tiellä. 

Sanon teille, että ei ole suurempaa kiusausta kuin kehonne heikkous: se on herkkä kaikelle sitä 

ympäröivälle, tarpeeksi heikko antautumaan, helposti vietävissä ja vieteltävissä. Mutta se, joka on oppinut 

hallitsemaan ruumiin voimia, intohimoja ja heikkouksia, on voittanut kiusauksen, jota hän kantaa 

sisällään. 
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51 Mitä uutta spiritismi opettaa teille, kun Jeesuksen toisena aikakautena tuoma rakkauden opetus 

osoitti teille tien, jota seurata? Hän sai teidät ymmärtämään tuon Sanan, selitti sen mitä 

yksityiskohtaisimmin ja opasti teitä harjoittamaan sitä hengellisesti. 

52 Jeesuksen opetus oli täydellistä, koska se ilmoitettiin teille ruumiillistuneen "Sanan" kautta, johon 

Jumala kätki itsensä. Se Sana, joka puhui maailmalle Jeesuksessa, on sama Sana, joka nyt puhuu teille 

Hengessä ja on käskenyt teitä soveltamaan elämäänne sitä opetusta, niitä tekoja ja esimerkkejä, jotka jätin 

taakseni, kun asuin keskuudessanne, ja koska pidätte itseänne hyvin kehittyneinä ja elätte aikakaudella, 

joka on hyvin kaukana tuosta aikakaudesta, älkää uskoko, että Sanani ei ole nykyaikainen. Spiritismissä 

voitte löytää tavan soveltaa opetustani ja esimerkkejäni siihen aikakauteen, jossa elätte, ja siihen 

kehitykseen, joka teillä on. 

53 Tämän päivän sana eroaa Jeesuksen toisen aikakauden sanasta, koska se annetaan ihmisen 

äänenkantajien kautta, ja näiden ymmärryselinten vastaanottokyky on rajallinen. Mutta heidän huuliltaan 

tulevan sanan merkitys on täydellinen. 

54 Älköön kukaan näkkö käyttämissäni ihmisruumiissa jumalallisen läsnäoloa, älköönkä heidän 

ihmisäänessään Jumalan ääntä. Jumalalla ei ole sinun kaltaistasi ihmisäänen muotoa eikä ilmaisua. Siksi 

se, joka kuulee Sanani, ei löydä Jumalaa inhimillisen sanan ulkoisesta ilmaisusta, vaan sen merkityksestä. 

Tämän olen ilmoittanut kaikissa kirkoissa. 

55 Mestari on jälleen opetuslastensa luona muistuttaakseen heitä niistä jumalallisista opetuksista, 

jotka hän toi ihmiskunnalle toisella aikakaudella rakkauden ja rauhan viestinä. 

56 Olen tullut takaisin, koska nykyiset sukupolvet eivät ole käyttäneet Sanaani elämänsä normina ja 

lakina, ja on välttämätöntä opettaa heille tie uusilla oppitunneilla, jotka selittävät heille sen, mitä he eivät 

ole ymmärtäneet. 

57 Ihminen kulkee itsepäisesti omaa tietään vapaan tahtonsa impulsseja seuraten, kaukana monista 

elämän realiteeteista. 

58 Olisi jo aika, että maailmassa ei olisi enää imperiumeja tai vahvoja kansoja, jotka sortavat 

heikkoja, mutta silti ne ovat olemassa todisteena siitä, että ihmisessä vallitsee edelleen alkukantainen 

taipumus ryöstää heikkoja vallan väärinkäytöllä ja valloittaa väkisin. 

59 On totta, että asetin ihmisen maan päälle, jotta hänestä tulisi sen herra ja hallitsija, jotta hän 

hallitsisi rauhan, ymmärryksen ja harmonian maailmaa, jossa hän olisi kuuliainen ja uskollinen ruhtinas 

sille kuninkaalle, joka on hänen Luojansa. 

60 Mutta se valta, jonka ihmiset ovat perustaneet maan päälle, on toisenlainen - väärän suuruuden, 

turhuuksien ja väärän loiston valta. Siksi maailma ei laske suurimpiin rikkauksiinsa hengellisiä aarteita, 

kuten rauhaa, viisautta ja hengellistä kohotusta. 

61 Ihmiskunta kaipaa hieman rauhaa, mutta se ei koskaan etsi sitä keinoin, jotka ovat käytettävissä 

sen saavuttamiseksi, kuten varovaisuus, anteeksianto, armo, sovinto ja rakkaus. 

62 Nyt ilmoitan teille suuren, kiivaan taistelun niiden välillä, jotka pyrkivät perustamaan rauhan 

valtakunnan, ja niiden välillä, jotka taistelevat puolustaakseen tai lisätäkseen maallisen valtakuntansa 

valtaa. 

63 Se on hengen ja aineen välinen taistelu, ikivanha taistelu ikuisen ja ajallisen välillä, hengen ja 

materian välinen vastakkainasettelu. Kuka voittaa kenet? Jotkut sanovat: henki, toiset sanovat: aineellinen. 

Minä sanon teille: kukaan ei tule voittamaan. 

64 Tässä taistelussa ei ole kyse siitä, että henki on voitokas ja nöyryyttää "lihaa". Jos näin olisi, sen 

voitto olisi väärä. Lopullinen voitto on molemmilla silloin, kun ruumis ja sielu kulkevat yhdessä, 

sopusoinnussa ja molemmat täyttävät kohtalonsa yhden ihanteen alla oikeudenmukaisuuden ja rakkauden 

tiellä, joka on minun lakini viitoittama tie. Kuinka paljon vahinkoa ihmiset tekevätkään itselleen 

murhaavilla sodillaan! Päivät, kuukaudet ja vuodet kuluvat ilman pienintäkään rauhaa heidän 

sydämissään, ja he elävät jatkuvassa pelossa, omien veljiensä uhkaamina, joista on tullut vihollisia. Onko 

tämä sitä, että eletään korkean ihanteen puolesta tai ainakin taistellaan sen puolesta? Ei, ihmiset: ihmiset 

tappavat toisiaan inhimillisten voimatavoitteidensa vuoksi, jotka ovat paljon vähemmän arvokkaita kuin 

heidän henkensä. Mutta he eivät halua tunnustaa elämän arvoa, he eivät halua tietää, että ihmisen 

olemassaolo on pyhä ja että vain hän, joka on luonut sen, voi luopua siitä. 
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65 Sama maailma, jossa tällä hetkellä asut, on ollut taistelukenttä jo pitkään. Mutta ihminen ei ole 

tyytynyt siihen laajaan kokemukseen, jonka hänen esi-isänsä ovat hänelle jättäneet - katkeraan ja 

tuskalliseen kokemukseen, joka on tämän ajan ihmisten edessä kuin omantunnon avaama kirja. Mutta 

ihmisen sydän on liian kova ottamaan vastaan kokemuksen hedelmää, joka on kuin valon perintö. Ainoa 

asia, jonka he ovat perineet esi-isiltään, on veressä periytyvä viha, ylpeys, katkeruus, ahneus, ylimielisyys 

ja kosto. 

66 On välttämätöntä, että maa värjäytyy punaiseksi monien viattomien verestä ja muuttuu sitten 

mustaksi niiden surusta, jotka selviytyvät. 

67 Kaikki valtakunnat, jotka ihmiset ovat rakentaneet ylpeyden ja ylimielisyyden perustalle, ovat 

murtuneet, koska niiden näennäisesti vankka perusta oli väärä eikä kestänyt minun oikeutta. 

68 Ne voimat, jotka hämmästyttävät ihmisiä nykyään, näette pian romahtavan, ja kun muut nousevat 

heidän jälkeensä, he kaatuvat samoin. 

69 Kun ihmiset yhdistävät kansansa ja hallitsevat itseään hengellisesti ja inhimillisesti niiden 

rakkauden ja oikeudenmukaisuuden lakien mukaan, jotka Isä on ilmoittanut heille aikojen alusta lähtien, 

silloin he ovat luoneet lujan perustan rauhan valtakunnalle, jossa vallitsee ensimmäistä kertaa maailmassa 

harmonia, veljeys, todellinen edistys, sielun ja ihmisen kukoistus, viisaus, tieto ja hyvinvointi. 

70 Rakkaat ihmiset, keskittäkää ajatuksenne tähän armon aamuun ja kuunnelkaa tunteitanne, jotta 

tietäisitte, kuinka paljon voimaa uskollanne on suhteessa siihen opetukseen, jota parhaillaan saatte. 

71 Jos tunnette olevanne valmiita, tarpeeksi vahvoja työskentelemään Työni hyväksi, lähtekää 

liikkeelle ja tehkää Sanani tunnetuksi, joka tulee olemaan uuden maailman luja perusta, sen rauhan ja 

totuuden valtakunnan, jonka olen ilmoittanut teille. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 272 
1 Siunaan sinua, Israel, ja siunaan sinussa nykyisiä ja tulevia sukupolvia. Olette rakkaita 

opetuslapsiani, jotka ovat kokeneet ilmestykseni ja käskyni kaikkina aikoina. 

Olen lähettänyt teidät uuteen jälleensyntymiseen maan päällä. Mutta sitä ennen valmistelin teitä ja 

varoitin teitä kertomalla, missä tilassa ihmiskunta on tällä hetkellä. Olen puhunut teille heidän 

materialismistaan ja hajamielisyydestään, ja te olette kysyneet itseltänne, voitteko täyttää tehtävänne ja 

miten sallitte sanani, joka on hienovarainen olemus, joka on hellyyttä ja valoa, tunkeutua noihin kivikoviin 

sydämiin. 

Mestari opetti teidät taistelemaan, teki teistä "työläisiä" ja antoi teille sydämet kuin pellot, jotka on 

valmisteltava, viljeltävä ja tehtävä hedelmällisiksi. 

2 Kun kuulit Sanani ihmisen kautta ja kutsuin sinua Israeliksi, sielusi vapisi. Hauras kehonne ei 

tiennyt näitä ilmestyksiä, mutta henkisielu tietää ja tuntee tehtävänsä. Minä sanon teille: Teidän on määrä 

tehdä yhteistyötä Työssäni, ja teidän on oltava varovaisia askeltenne suhteen. Älkää laskeutuko alas, älkää 

materialisoituko, älkää sekoittuko väkijoukkoon, sillä ette ole lähimmäisiänne parempia. Työskentele 

hiljaisuudessa, jotta vain rakkaus ja laupeus lähimmäistäsi kohtaan erottaisivat sinut. 

3 Läsnäolonne hälventää pimeyttä, ja jos suljet huulesi, koska et löydä sopivaa tilaisuutta puhua 

opetuksestani, henkisielusi puhuu, ja näin luot valoa ja oikeudenmukaisuutta lähimmäistesi keskuuteen. 

4 Tänä tuskan aikana olen tullut lohduttamaan teitä. Kaikki sielut tietävät, että heidän 

vapautumisensa päivä tulee, ja odottavat näkevänsä Vapahtajansa. He eivät tiedä, millä tavalla hän tulee, 

mutta he odottavat ja kysyvät neuvoa kätketystä jumalallisesta viisaudesta. 

5 Teillä, ihmiset, on vahvistus kaikelle, mitä on ennustettu, ja teidän on tuotava tämä valo ihmisille. 

Kerro heille, että rakastan heitä ja että jokaisena elämän hetkenä, jonka annan heille, paljastan armoni ja 

voimani. Auta heitä täydellistämään itsensä, käske heitä etsimään Minua puhtaasti, etsimään Minua 

hengellisesti. Olen yhteydessä heihin heti, kun te, työntekijäni, olette valmistaneet heidän sydämensä. 

Minä jaan teidät ja asetan Henkeni teidän sisimpäänne, jotta Sanani saavuttaisi ihmisiä kaikista roduista ja 

uskontokunnista. Sillä minä johdatan ihmiset yhteen päämäärään, ainoaan totuuteen. 

6 Ihmiset kompastuvat tien lohkareisiin, he valittavat ja kärsivät. Mutta kaikki tämä tottelee 

sovituksen lakia ja oikeutta, joka on tullut muuttamaan heidät, kuten tahtoni on. Haluan, että lapseni 

rakastavat Minua Isänä ja henkistävät itsensä, jotta he voivat elää rauhassa. 

7 Kun suuri koettelemus iskee sydämeesi, kysyt Minulta kapinallisesti: "Onko kohtalooni kirjoitettu, 

että minun on tyhjennettävä tämä kärsimyksen malja? Onko se minun sovitukseni? Onko se todella sinun 

tahtosi, Isä?" Mutta minä sanon teille: "Mikään ei liiku ilman minun tahtoani." Kohtalossasi on monia 

koettelemuksia, jotka sinun on kestettävä. Jotkut niistä ovat seurauksia siitä, että rikotte lakiani, toiset 

siirtyvät Hengeltäni teille. Kaikki ovat kuitenkin oikeudenmukaisia, vaikka pitäisitkin niitä tarpeettomina. 

Jos katsotte ja tutkitte, ne puhuvat täydellisyydestäni ja rakkaudestani. Säilyttäkää toivo ja usko myös 

suurimman katkeruuden päivinä ja luottakaa siihen, että seuraava päivä on parempi, että rakkauteni 

aurinko säteilee sieluanne ja ruumistanne ja että järkenne ja intuitionne ovat selvät ja teidät ohjataan 

hyvään päämäärään. Kun sitten saavutte elämänne matkan päähän, teissä on rauha ja ilo Isässä. Jokaisen 

koettelemuksen jälkeen saatte tietää voimanne, ja vastaanotan sen hedelmän sen rakkauden mukaan, jota 

osoitatte Minulle. 

8 Ihmiskunta, toivottakaa tervetulleeksi kolmas aikakausi, jolloin ihmiset löytävät henkisen 

viisauden. Se on se aika, jolloin tunnette Minut uskon, intuition ja henkistymisen kautta. Älkää odottako 

läsnäoloani ihmismuodossa älkääkä etsikö haavojani kaivautuaksenne niihin uskoaksenne Minuun. 

9 Kaikki on tällä kertaa hengellistä. 

10 Teidän on tullut hetki ymmärtää ja tuntea Minut Henkenä luopumalla kaikesta materialismista. 

11 Voi kansoja, jotka pitävät itsepäisesti kiinni epäjumalanpalveluksestaan, fanaattisuudestaan ja 

perinteistään! He eivät kykene näkemään valoani, eivätkä he tunne sielun heräämisen ääretöntä autuutta. 

12 On totta, että opetukseni ravistelee maailmaa. Mutta kun taistelu on ohi, maan päällä koetaan 

todellinen rauha - se, joka kumpuaa hengestäni. Vain tyhmät, itsepäiset ja kovasydämiset kärsivät 

edelleen. 
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13 Näkymätön maailma leijuu ja elää ihmiskunnan yläpuolella, valo-olentojen maailma, jota edeltää 

Elia, joka ohjaa ja määrää kaiken. 

14 Autuaita ovat ne, jotka osoittautuvat vastaanottavaisiksi tuolle taivaalliselle vaikutukselle. 

15 Kaikissa maan kansoissa on ihmisiä, joiden henki on lähetetty auttamaan henkimaailmaa sen 

työssä. Mitä heille tapahtuu, jos he antavat sydämensä muuttua hengellisille innoituksille 

läpäisemättömäksi kallioksi? Heidän olisi juotava hyvin katkera malja palatakseen sille tielle, jolta he 

olivat lähteneet. 

16 Minulle ihmisen katumus, hänen uudistumisensa ja pelastumisensa ei voi olla mahdotonta. Silloin 

en olisi kaikkivoipa, ja ihminen olisi Minua vahvempi. Pidättekö Minun voimaani huonompana kuin sitä 

voimaa, joka pahalla on ihmisessä? Pidättekö ihmisessä olevaa pimeyttä jumalallista valoa parempana? 

Älä koskaan! sano sydämesi Minulle. 

17 Muistakaa: Minun tehtäväni, joka on antanut teille olemisen, on johdattaa teidät täydellisyyteen ja 

yhdistää teidät kaikki yhdeksi hengelliseksi perheeksi; älkääkä unohtako, että Tahtoni toteutuu yli kaiken. 

18 Minä, jumalallinen kylväjä, sijoitan rakkauden siemeneni huomaamattomasti jokaiseen sieluun. 

Vain minä yksin tiedän, milloin tämä siemen itää koko ihmiskunnassa, ja vain minä yksin voin äärettömän 

kärsivällisesti odottaa tekojeni hedelmiä. 

19 Käyttäkää tämän opetuksen merkitystä ja alkakaa kylvää harmoniaa perheidenne syliin. Varmista 

sen jälkeen harmonia kansasi muodostavien yhteisöjen välillä. Sitten, kun ne ovat yhdistyneet hengellisillä 

siteillä, antakaa rauhan ja onnellisuuden säteillä keskuudestanne ulospäin. 

20 Kun alatte mitata sitä taistelua, joka on tarpeen koko ihmiskunnan käännyttämiseksi, ja kun 

ajattelette olemassa olevan synnin laajuutta ja kaikkialla vallitsevaa kurjuutta, tulette väistämättä 

masentuneeksi pohdinnoissanne. Mutta kuka sanoi sinulle, että sinun on yksin pelastettava maailma? 

Tyytykää siihen, että teette hyvin sen osan, joka kuuluu kullekin teistä, ja antakaa toisten tehdä omansa, ja 

tulette näkemään, kuinka teistä tulee Isänne avulla päivä päivältä ja askel askeleelta todistajia sanani 

täyttymisestä. 

21 Teidän kohtalonne oli elää maan päällä näinä ihmiskunnan kannalta vaikeina hetkinä - ne ovat 

kolmannen aikakauden alkua. Mutta älkää valittako kohtalostanne, sillä se olisi häpeäksi Minulle. 

Muistakaa, että jokainen teistä - viittaan tässä henkisieluunne - on ollut maan päällä useita kertoja ja että 

joissakin noista olemassaoloista olette nauttineet kaikesta siitä, mitä ihmissydän kaipaa. 

22 Olkaa varmoja, että ne, jotka kärsivät eniten tällä hetkellä, ovat aiemmin tyhjentäneet nautintojen, 

inhimillisten tyydytysten ja maailman ihanuuden maljan pohjaan asti, poikenneet hengelliseltä tieltä ja 

saastuttaneet itsensä. 

23 Sovituksen ja puhdistumisen ajan oli tultava, vaikka maailmassa olisi kulunut vuosisatoja ja sielusi 

olisi pitänyt odottaa tuota hetkeä. Mutta tämä aika on nyt tullut, se on tänään. Ymmärrä se, koe se ja käytä 

sitä. 

24 Vastaanottakaa Lohduttajan Hengen valo - sen, jonka oli määrä tulla ihmisille antamani lupauksen 

mukaisesti. 

25 Ymmärtäkää nyt, miksi läsnäoloni näkymättömässä muodossa täyttää tuon lupauksen. Tänään en 

ole Kristus lihassa, vaan Kristus Hengessä, joka vuodattaa valoa, rakkautta, viisautta ja lohdutusta kaikille 

kärsiville. 

26 Rakkaus valaisee elämänne uudestaan, ihmiskunta. Näytän teille henkisen polun ja paljastan teille 

totuuden, joka on sisällänne, jotta voitte tuntea jumalallisen valon. Ettekö ole tietoisia siitä, että olette 

erehtyneet, kun luulette itsenne suuremmiksi kuin olette? Te uskotte itseänne "lihan" mukaan, 

ihmispersoonan mukaan. Mutta tiedättekö, että tämä uskomus on väärä, koska ihminen on katoavainen? 

Olen opettanut teitä perustamaan uskonne ja edistyksenne henkisen sielunne arvoihin, sillä ne ovat lujia ja 

ikuisia. 

27 Olette uskoneet, että olette vain materiaa ja että vain tämä maailma on olemassa, ja siksi vuodatatte 

niin paljon kyyneleitä elämässänne, ja kamppailunne elämässä on pelokasta ja epätoivoista. 

28 Teidän materialisminne on muuttanut ihmiselle uskomani Eedenin helvetiksi. 

29 Väärin on ihmisten elämä, väärin heidän nautintonsa, valtansa ja rikkautensa, väärin heidän 

oppinsa ja tieteensä. 

30 Rikkaat ja köyhät, olette kaikki huolissanne rahasta, jonka hallussapito on petollista. Olet 

huolissasi kivuista ja sairauksista ja vapiset kuoleman ajatuksesta. Jotkut pelkäävät menettävänsä sen, mitä 
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heillä on, ja toiset kaipaavat sitä, mitä heillä ei ole koskaan ollut. Joillakin on kaikkea yltäkylläisesti, kun 

taas toisilta puuttuu kaikkea. Mutta kaikki nämä ponnistelut, intohimot, tarpeet ja kunnianhimoiset 

tavoitteet koskevat vain aineellista elämää, ruumiin nälkää, alempia intohimoja, inhimillisiä haluja, ikään 

kuin ihmisellä ei todella olisi sielua. 

31 Maailma ja aine ovat tilapäisesti valloittaneet sielun, vähitellen johtaneet sen takaisin orjuuteen ja 

lopulta tehneet tyhjäksi sen tehtävän ihmiselämässä. Miksi ette vähitellen tajua itse, että nälkä, kurjuus, 

tuska ja ahdistus, jotka ahdistavat elämäänne, eivät ole muuta kuin sielunne kurjuuden ja tuskan uskollinen 

heijastuma? 

32 Oli ehdottoman välttämätöntä, että paljastaisin teille totuuden, joka on sisällänne ja jota ette 

halunneet nähdä. Mutta nyt olen tullut, nyt olen kanssanne, ja pohjimmiltaan opetan teitä kuulemaan 

henkenne viestin, jota olitte pidättäneet kauan aikaa. 

33 Pian oivallatte, ettei elämä ole julmaa teitä ihmisiä kohtaan, vaan te olette julmia itseänne kohtaan. 

Kärsit ja saat ympärilläsi olevat ihmiset kärsimään ymmärtämättömyydestäsi. Tunnet itsesi yksinäiseksi, 

näet, ettei kukaan rakasta sinua, ja sinusta tulee itsekäs ja kovasydäminen.  

34 Silloin annan teidän kuulla ääneni, joka käskee teitä nousemaan ylös, jotta tunteenne jalostuisivat, 

jotta ette katsoisi alhaisuutta ja epäpuhtautta, vaan kurjuutta ja vaikeuksia, jotka teidän pitäisi antaa 

anteeksi ja lievittää. 

35 Nostakaa mielenne ja katseenne kohti Iankaikkista, jotta saatte puhtaat ajatukset. 

36 Äärettömyydessä, joka on sielun elintila, värähtelee valo, korkeat ajatukset ja ikuinen rauha. 

Nouskaa siihen asti ja vahvistukaa noilla alueilla. Niin kauan kuin ette nouse ylöspäin, teistä tulee 

jatkossakin sairaita, ja te jatkatte riitelyä tunnustamatta itseänne veljiksi ja sisariksi. 

37 Tämä materialismi on jakanut ihmisiä. Epäsovun siemen on lisääntynyt niin paljon, etteivät 

ainoastaan kansat hylkää toisiaan, vaan jopa vanhemmat ja lapset sekä veljet ja sisaret hylkäävät toisiaan. 

38 Ainakin te, ihmiset, jotka saatte ravintoa opetuksestani, nousette liasta, opitte rakastamaan ja 

antamaan anteeksi. Älkää rakentako kaikkea mielenrauhaanne ja onnellisuuttanne materiamaailman 

varaan, vaan jakakaa pyrkimyksenne ja tavoitteenne henkisen ja aineellisen välillä ja yrittäkää tehdä 

oikeutta kummallekin puolelle. 

39 Lakkaa uskomasta, että voit saavuttaa kaiken materian avulla. Ymmärtäkää, että voidaksenne 

kohottaa itsenne Jumalan luokse voitte tehdä sen vain sielunne avulla. 

40 Kuinka voisi olla oikein, että te uskotte edelleen, että voitte saavuttaa sielullenne autuuden 

aineellisten töiden avulla? Tajua kaikki virheesi ja erehdyksesi. Jos uskotte materialisoituneena sellaisena 

kuin olette, että tämä on se tarkoitus, jota varten teidät luotiin, sanon teille totisesti, että sielunne 

herääminen totuuteen tulee olemaan hyvin katkeraa. 

41 Jumala haluaa kuuliaisia lapsia, ei orjia, mutta sinä olet omien ja muiden intohimojesi orja. 

42 Olette kuin eksyneitä pikkulintuja, jotka sirkutuksen sijasta sirkuttavat pelokkaasti. Et enää siunaa 

niitä etuja, joita annan sinulle päivän aikana, et enää siunaa nimeäni joka kerta, kun etuni saavuttavat sinut. 

43 Tunnette lannistuvanne, koska olette luottaneet ruumiin voimiin, mutta se on heikko. Olette 

vahvoja, jos pystytte näkemään sen suuren virheen, että pidätte maailmaa todellisena autuuden 

valtakuntana. 

Valaistumisen ja oivalluksen hetkellä sielu tuntee häpeää niin suuresta kurjuudesta, koska siitä tuli 

kurja ruumiissa. Hän ei halunnut olla kondori, joka valloittaa taivaan korkeudet. Hän halusi olla kuin ne 

linnut, jotka tarvitsevat pimeyttä asuakseen, koska valo sokaisee ne. 

44 Opetukseni on ymmärrettävä oikein, jotta ymmärtäisitte, etten opeta teitä arvostamaan 

ihmiselämää vähempiarvoisesti, vaan elämään todellista elämää, jossa katse, mieli ja ihanne on suunnattu 

kohti ikuista. 

45 Nykyään henkinen tietämättömyytesi on niin suurta, että kun ajattelet niitä, jotka ovat siirtyneet 

tuonpuoleiseen, sanot: "Miesparka, hän kuoli ja joutui jättämään kaiken taakseen ja on mennyt ikuisiksi 

ajoiksi." 

46 Jos vain tietäisitte, miten sääliä nuo olennot katsovat teitä henkimaailmasta, kun he kuulevat teidän 

puhuvan näin. Sääli on se, mitä he tuntevat sinua kohtaan tietämättömyytesi edessä! Sillä jos voisitte 

nähdä ne edes hetken, olisitte sanaton ja häkeltynyt totuudesta!  

47 Te itkette maan sisälle jääneiden elottomien jäännösten edessä, ja samalla kun istutatte kukkia ja 

kastelette kyynelillä niitä peittävää kumpua, ne, jotka vapautuivat noista ruumiista ja asuvat vapauden ja 
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valon valtakunnassa, sanovat: "Oi kurja ruumis, kuinka paljon rakastin ja puolustin sinua, kuinka paljon 

hankin sinulle kunnianosoituksia ja nautintoja, turhuuksia ja ohimenevää loistoa, ja nyt olet vain 

kourallinen tomua pimeässä haudassa." 

48 Miettikää, te kaikki, opetussanaani, ja näette, että siinä selitetään äärimmäisen selvästi salaisuudet, 

joita ette halunneet tietää ennen tätä päivää. 

49 Milloin olisin voinut tulla lohduttamaan teitä paremmin kuin nyt? Voitte varmasti myös sanoa, että 

Kristus laskeutui helvetin valtakuntiin tällä kertaa. Sillä mikä on helvetillisempää kuin teidän syntinen 

elämänne, jossa maailma pyörii? Tulen pelastamaan sinut, koska vaellat kaukana oikealta polulta - niin 

kaukana, että halusit elää ilman minua, vaikka totuus on, että sinun ja minun elämäni ovat yhtä. 

50 Jumalan laeista erillinen ihmisen olemassaolo on tyhjää ja väärää. Tietäkää, miksi olen tullut 

tuomaan teille valoa: pelastaakseni teidät samalla sanalla, jonka toin teille aiemmin. Sillä totuus on yksi ja 

siksi yksi oppi. 

Itserakkautesi pystytti sinulle epäjumalanpalveluksen valtaistuimia. Mutta vakuuttuneena siitä, että 

kuningas, jonka luulit tuovasi, oli väärä, sydämesi pysyi hämmentyneenä. Silti voitte etsiä olemuksestanne 

Jumalanne, todellisen Kuninkaan, läsnäoloa. Jos löydätte minut sieltä, en pyydä teitä rakentamaan minulle 

valtaistuinta. Pidän enemmän rakkauden ja nöyryyden alttarista, jossa uskon kynttilänjalka antaa valoa. 

51 Sielusi tarvitsee paljon. Mieti: Kuinka monta kertaa päivässä ravitset kehoasi? Jos yksi näistä 

aterioista jää väliin, olo on heikko. Mutta kuinka monta kertaa päivässä ravitset sieluasi minun sanoillani? 

52 Ymmärtäkää, kuinka suuri on ihmiskunnan hengellinen nälkä ja jano olemassaolonne kuivuuden 

keskellä, niin silloin saatte oikeutta läsnäololleni hengessä selittääkseni teille totuuteni ja lohduttaakseni 

teitä suurissa ahdistuksissanne. 

53 Opetukseni ja tulemiseni tänä aikana on sitä varten, että uusista opetuslapsistani, joita haluan 

teidän kaikkien olevan, voisi tulla lohdutuksen henkiä Mestarinsa tavoin ja että he voisivat lähteä maan 

teille toteuttamaan työtäni, kylvämään rakkauttani, sytyttämään valoa, tuomaan rakkautta ja ymmärrystä 

lasten sydämiin, täyttämään heidän olemuksensa suunnattoman tyhjyyden. Tuo parantavaa balsamia 

sairaille, jotka ovat ruumiillisen kuorensa tuskan kukistamia ja joiden kärsimykset loppuvat vähitellen 

heidän elämänsä myötä; lohdutusta köyhille ja hylätyille, joilla ei ole ketään, johon nojata päätään. 

54 Kun näet näiden suurten kärsimysten todellisuuden, vertaat niitä omaan tuskaasi ja siunaat sitä, 

jota pidit suurimpana, ja sanot: "Herra, kaiken sen vuoksi, mitä minulla on, minun pitäisi olla onnellinen." 

55 Sinun on välttämätöntä tutustua siihen, joka kärsii, jotta sydämesi voi saada monia opetuksia, jotka 

tekevät siitä rakastavan, pehmentävät sitä ja kääntävät sen pois vääristä nautinnoista ajattelemaan sen 

sijaan hieman niitä, jotka janoavat hellyyttä, tarvitsevat rakkautta ja lohtua. 

56 Kun tunnet jonkun toisen ihmisen tuskan, kuten sinun tuskasi, minulla ei ole enää mitään 

sanottavaa sinulle. Menette omasta tahdostanne etsimään niitä hädänalaisia, jotka makaavat sairaaloiden 

kipuvuoteilla. Sinun kätesi asetetaan ilman vastahakoisuutta spitaalisen päälle ja hyväilet orpoa hellästi. 

Huulesi tuovat sanallaan valoa sieluun, ja osaat sytyttää uskon liekin niissä, jotka kulkevat elämänsä läpi 

ilman tarkoitusta, ilman rakkautta ja ilman Jumalaa. 

57 Spiritisti ei kerää aineellisia hyödykkeitä runsaasti, mutta hän varmistaa, että hän on aina rikas 

sielun aarteissa. Hän tietää aina, mitä heillä on hallussaan ja miten he seisovat. Hän kärsii kuten kaikki 

kuolevaiset, mutta hän ei koskaan joudu epätoivoon eikä kapinoi. 

58 Pitäkää silmienne edessä joka tilaisuudessa esimerkkini - se elämä, jonka omistin tehtävälleni 

rakastaa teitä, lohduttaa teitä ja näyttää teille tien ikuiseen autuuteen. Puhuin tästä tavasta kaikessa 

opetuksessani, jotta monet kuulisivat minua. Minulla ei ollut erityistä paikkaa, jossa voisin antaa Sanani 

tulla kuulluksi. Annoin kuulla sanoman, joka puhui taivasten valtakunnasta, niin aukioilla kuin 

porttikuistillakin, kaduilla tai temppeleissä, maantiellä tai vuorilla. 

59 Olkaa aina valmiina matkalaukku täynnä ansioita, jotka olette hankkineet elämän taistelussa, jotta 

kutsuni toiseen elämään ei yllättäisi teitä missään vaiheessa. Katsokaa aina sisimpäänne ja tutkikaa 

itseänne. Älkää odottako, että tuo hetki menee ohi sielunne kanssa, jolla ei ole ansioita. Sillä silloin 

toivotte, että olisitte tehneet paljon hyvää maan päällä, mutta silloin on liian myöhäistä. Olkaa aina 

yhteydessä omaantuntoonne, sillä ette tiedä, millä hetkellä siirrytte sen yli. 

60 Älkää olko epätoivoisia, sielut, joille osoitan Sanani erityisesti. Pysykää tielläni, niin saatte tietää 

rauhan. Totisesti sanon teille, teidän kaikkien kohtalona on kokea autuus. En olisi teidän Isänne, ellei teitä 

olisi luotu jakamaan Taivaan valtakuntaa kanssani. Mutta älkää unohtako: jotta autuutenne olisi 
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täydellinen, on välttämätöntä, että annatte askel askeleelta oman panoksenne, jotta sielunne voi tuntea 

olevansa tuon jumalallisen palkkion arvoinen. Tietäkää, että olen kanssanne ja kuljen kanssanne koko 

matkan. Luottakaa minuun täysin tietäen, että tehtäväni on yhdistetty teidän tehtävänne kanssa ja kohtaloni 

teidän kohtalonne kanssa! 

61 Koska ette kyenneet nousemaan luokseni, minä tulin luoksenne ja annoin teille siten todisteen 

armostani ja kannustimen uskollenne. Pelkkä ajatuskin tehtäväsi täyttämisestä pelottaa sinua, koska olet 

vahva maailman taisteluissa mutta heikko henkisielun tehtävässä. 

Sanotte Minulle, että teillä on vielä liian paljon puutteita pitääksenne itseänne opetuslapsinani. Mutta 

minä sanon teille, että jokainen vika on kuin kivi, ja kaikki yhdessä kuin taakka. Niin kauan kuin elätte 

tuon taakan painon alla, teidän on mahdotonta nostaa itseänne ylös. Mutta siinä määrin kuin vähitellen 

karistat itseltäsi vajavaisuutesi raskaan taakan, alat tuntea, että voit nousta hengen korkeuksiin. 

62 Sallikaa Sanani tehdä teidät täydelliseksi. Tiedän, että kaikki teistä eivät tule valmistautuneella 

sydämellä kuuntelemaan Minua, että jotkut pilkkaavat tätä ilmentymää ja jotkut epäilevät, aivan kuten 

jotkut ajattelevat, että vaikka Sana on korotettu, se ei tule Kristuksesta vaan jostakin muusta olennosta. 

Mutta kerron teille, että ajatukseni saavuttavat mielen asianomaiset elimet, jotta ne paljastuisivat 

viisaudeksi. 

63 Kenellä on oikeus epäillä läsnäoloani ihmisten keskuudessa, koska olen antanut teille todisteen 

siitä, että olen palveluksessanne rakkauteni vuoksi? Ajattele Jeesusta, kun häntä hakattiin ristillä. Mutta 

mitä muuta tuo risti edustaa kuin ihmisyyttä? Totisesti sanon teille, että olen edelleen kiinni rakkauden 

ristissäni, jota edustaa rakkauteni lapsiani kohtaan. 

64 Te epäilette, tuomitsette ja jopa pilkkaatte itseänne, mutta annan teille anteeksi ja siunaan teitä, 

koska olette sairaita tietämättömyyteen. Annan teille aikaa miettiä, koska tiedän, että huomenna olette 

kiihkeimpien joukossa. Nyt te ette voi vielä nähdä totuutta, jonka olen paljastanut teille täydessä 

selvyydessä, koska liha on henkeä vahvempi. Nousette kuitenkin henkistymisen ihanteeseen, ja silloin 

teistä tulee henkisesti vahvimpia. 

65 Taistelkaa sitä vastaan, mikä on haitallista, taistelkaa sitä vastaan, mikä on epäpuhdasta. Tietäkää, 

että maailman paheet sumentavat sielun aistit ja estävät sitä pääsemästä elämän korkeisiin maailmoihin. 

Jos opitte elämään todellista elämää - sanon teille, niin missä ikinä olettekin ja minne ikinä menettekin, 

muutatte läsnäolollanne kaiken rauhan paratiisiksi. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 273 
1 Olette vajonneet niin alas ja etääntyneet hengellisestä niin paljon, että pidätte yliluonnollisena 

kaikkea sitä, mikä - koska se kuuluu henkeen - on täysin luonnollista. Näin kutsutte jumalallista 

yliluonnolliseksi, ja samalla tavalla näette kaiken, mikä kuuluu henkeenne, ja tämä on virhe. Syynä tähän 

on se, että näette ja havaitsette vain sen, mikä on aistienne tai ihmisälynne ulottuvilla, ja olette pitäneet 

sitä, mikä on aistien ja mielen ulkopuolella, yliluonnollisena. 

2 Teidän on nyt aika tunkeutua opetusteni ytimeen, joka paljastaa teille elämän sisältävän totuuden, 

jotta voitte pitää itseänne opetuslapsinani ja pian alkaa olla mestareitani. 

3 Oppilas on se, joka oppii, ja mestari se, joka soveltaa opetuksiani. Näin sinun pitäisi olla. Sillä jos 

vain oppisitte ja kätkisitte viisauteni sydämeenne tai jos muuttaisitte opetuksiani, olisitte kuin ne tekopyhät 

fariseukset, joita tuomitsin tuolloin niin paljon todistaakseni heidän valheellisuutensa. 

4 Tie on pitkä, ja teidän on kuljettava sitä tarkkaavaisesti, jotta ette joudu äärimmäisyyksiin, toisin 

sanoen, jotta hengellisestä ei tule teille arkipäiväistä, mutta ettette myöskään joudu fanaattisuuteen. 

5 Kun saavutatte tasapainon, jonka pitäisi vallita henkisielun ja "lihan" välillä, näette, kuinka 

helppoa olemassaolo on ja kuinka tasainen polku on. Askel askeleelta kuljette tietänne ja käytätte kaikki 

elämän tarjoamat mahdollisuudet sielunne edistämiseen. 

Sitten, kun saavutatte Henkisen elämän kynnykset, kun lähestyy hetki, jolloin on hyvästeltävä 

maailma, joka suojasi teitä, ja ruumis, joka toimi tukenanne, ei tule olemaan pienintäkään vastarintaa, eikä 

sielu halua pidentää ruumiinsa elämää, eikä ruumiin kuori enää pidä sielua. 

6 Kuinka paljon iloa ja kuinka paljon valoa sielu kokee, kun se astuu uuteen kotiinsa, ja kuinka 

paljon rauhaa ja ymmärrystä se jättää jälkeensä niiden sydämiin, jotka kuuluivat sille maan päällä! 

7 Näen, että maailmassa vallitseva ilmapiiri on vastoin henkistymistä. Siksi on hyvin ansiokasta, jos 

pystytte vapautumaan esteistä, jotka estävät teitä etenemästä polulla. 

8 Olen lähettänyt teille viestin, jonka avulla voitte elää maailmassa ilman tartuntaa. 

9 Opi voimillani nousemaan sen yläpuolelle. Pyrkikää nousemaan inhimillisten vastoinkäymisten 

yläpuolelle. Kun olet kohottanut elämääsi ja vapauttanut sielusi, älä vajoa enää koskaan. 

10 Polullani ei ole sudenkuoppia. Mutta on syytä varoa ja rukoilla, sillä polun varrella kasvaa 

aluskasvillisuutta, ja siinä piileskelee joskus petollinen susi. Katsokaa ja rukoilkaa, jotta teitä ei yllätettäisi, 

ja sen sijaan te yllätätte ne, jotka piiloutuvat kaataakseen sen, joka haluaa kulkea hyvällä tiellä, tai 

riistääkseen häneltä uskon. 

11 Ilmoitin, että kansani ilmestyisi jälleen maan päälle, kun ihmiskunta joisi suurimman 

kärsimysmaljansa. Siksi lähetän parhaillaan sanansaattajiani, työntekijöitäni, sotilaitani ja profeettojani 

maan päälle, koska taistelun aika lähestyy. 

12 Kansani ei ole vain tämä, joka on kuullut Minut äänenkantajien kautta. Kansani leviää koko maan 

päälle, ja heidän lapsiaan ovat kaikki, jotka todistavat totuudestani - kaikki, jotka lyövät sielun valon raot, 

kaikki, jotka taistelevat rikkaruohoja vastaan ja julistavat kolmatta aikakautta. 

13 Hengellistäkää itsenne, niin pystytte ymmärtämään ja täyttämään tehtävänne. Sitten, kun muita 

Minun lähettiläitäni nousee muissa maissa, ottakoot toinen huomioon toisen, yhdistykööt ja tukekoot 

hengellisesti, taistellessaan ajatuksen voimalla eripuraa, eripuraa ja sotaa vastaan, joka on vallannut 

maailman. 

14 Älkää olko huolissanne, ihmiset, olen saanut tähän päivään asti hankkimanne ansiot. Mutta älkää 

pysähtykö ensimmäisten askeleiden jälkeen, älkää tyytykö ensimmäisiin aikaansaannoksiinne. Kävelkää 

rauhallisesti ja lujalla askeleella, niin saavutatte voiton. 

15 Ansioistanne ei tarvitse aina odottaa, että pääsette Hengelliseen valtakuntaan, jotta ne palkitaan, 

vaan näette myös täällä maailmassanne, että ne palkitaan. 

16 Täällä kehosi saa terveyttä ja voimaa, ja hengellisessä elämässä saat valoa ja todellista autuutta. 

17 Ne, jotka ovat tulleet luokseni viisauden toivossa, eivät ole koskaan tunteneet tulleensa petetyiksi. 

Olen nähnyt, että mikään este ei ole estänyt teitä haluamasta kuulla Sanaani. Miten voisin olla 

palkitsematta ponnistuksianne ja uhrauksianne? Minä yksin tiedän, kuinka paljon teidän on täytynyt 

kehittyä tullaksenne näihin paikkoihin ja jäädäksenne luokseni kuuntelemaan Minua. 
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18 On tullut hetki, jolloin ihmiset katkaisevat kahleensa omasta tahdostaan, repivät siteen silmistään 

ja etsivät oikeaa tietä. 

19 Ihminen pyrkii omistamaan valon, joka antaa hänelle mahdollisuuden tietää, mikä on hänelle 

sallittua, sekä tietää kaiken sen, mikä on hänelle todella kiellettyä. 

20 Henkisesti ihminen on tietämätön olento. Häntä ympäröivät lukemattomat ennakkoluulot ja häntä 

painavat uhkaukset ja kiroukset ovat olleet syynä välinpitämättömyyteen hengellistä kohtaan. 

21 Yksin minun valoni herättää nyt sielut, minun ääneni kutsuu heitä pohtimaan, ja minun voimani 

tekee heistä lujia ja saa heidät taistelemaan päämäärän saavuttamiseksi. 

22 Ihmiskunta vapautuu pian ennakkoluuloistaan, aivan kuten joku riisuu kuluneen ja vanhan 

vaatteensa, ja se nostaa katseensa ja mielensä kaihoisasti niiden esteiden yläpuolelle, jotka ovat pitkään 

estäneet sitä kehittymästä. 

23 Ihmiset ovat vuosisatojen ajan vaalineet sydämissään pelkoja, jotka katoavat, kun he muistavat, 

että Kristus oli se, joka avasi henkisen valtakunnan portit ja joka - koska hän ei ollut vielä paljastanut 

kaikkea, mitä hänellä oli opetettavana ihmiskunnalle, koska aika ei ollut vielä koittanut - lupasi paluunsa 

aikakautena, joka olisi täynnä valoa, inspiraatiota ja hengellisiä ilmestyksiä. 

24 Minussa ihmiset löytävät rohkeutta vapautua tietämättömyytensä ikeestä. 

25 Miten voitte odottaa, että rauha maan päällä ja sodat loppuvat, ihmiset uudistuvat ja synti vähenee, 

jos heillä ei ole hengellistä tietoa, joka on elämän edellytys, alkuperä ja perusta? 

26 Totisesti sanon teille, niin kauan kuin totuuttani ei ymmärretä eikä noudateta, olemassaolonne 

maan päällä on kuin juoksuhiekalle rakennettu rakennus. 

27 Niitä, jotka ovat heränneet, on vähemmän kuin niitä, jotka pysyvät kylminä ja välinpitämättöminä 

henkistä kohtaan. He eivät ole huolissaan eivätkä pelkää vallitsevan kaaoksen edessä, ja he selittävät 

kaiken pinnallisilla syillä. He tyytyvät vähäiseen ymmärrykseensä ja sanovat: "Mitä hyötyä on arvoitusten 

selvittämisestä tai yrittämisestä tunkeutua käsittämättömään, koska täytän kaikki velvollisuudet, joita ne, 

jotka hallitsevat aineellista maailmaa, ja ne, jotka opastavat minua hengellisesti uskontojen kautta, ovat 

asettaneet minulle. Eikö Kristuksen opettama hyvän periaate ole olemassa tässä velvollisuuksien 

täyttämisessä?" Näillä ajatuksilla he rauhoittavat itsensä ja vakuuttavat itselleen, että he täyttävät henkisen 

velvollisuutensa. 

28 Mutta sanon teille, että tämä velvollisuuksienne täyttäminen on vain näennäistä eikä todellista, että 

se hyvä, mitä teette, on hyvin vähäistä omantuntonne ja Jumalan edessä, koska elämänne on pinnallista, 

hengellinen tietämyksenne vähäistä, tekonne täynnä itsekkyyttä ja turhamaisuutta. 

29 Kanssakävelijöidenne silmissä, joita voitte helposti pettää, voitte uskollisesti täyttää hengelliset ja 

inhimilliset velvollisuutenne. Mutta omantuntonne ja Isänne edessä ette pysty seisomaan teeskentelemällä 

- koska siellä totuus tulee päivänvaloon - ja se on se, mikä pitää ihmiset hengellisesti pysähdyksissä. 

30 Tämä on aiheuttanut riitaa joidenkin ja toisten välillä. Kun heränneet puhuvat henkistymisestä, 

henkisistä lahjoista, kyvyistä ja ilmestyksistä, spiritualistit nousevat esiin ja sanovat, että ne jakavat ja 

hämmentävät ihmiskuntaa ja aiheuttavat epäilyksiä ja epävarmuutta uskomuksissa. 

31 Tämä kamppailu on väistämätöntä, jotta valo voisi näkyä ja totuus loistaa. Vasta silloin tulette 

tietoisiksi siitä, että totuus ei aiheuta eripuraa ja että opetukseni, koska se perustuu totuuteen, ei voi 

aiheuttaa eripuraa ja erimielisyyttä ihmisten keskuudessa, vaikka se aluksi pakottaisikin heidät 

taistelemaan keskenään saavuttaakseen valon. 

32 Kukin turvautuu omiin aseisiinsa - toiset henkisiin, toiset mielen aseisiin, toiset taas aineellisiin 

aseisiin. 

33 Ne, jotka luottavat vain fyysisten aseidensa voimaan, kärsivät tappion, sillä voitto on niiden 

puolella, jotka käyttävät hengellisiä aseita, joiden luonne ja voima on suurempi. 

34 Vaikka Jeesuksen opetukset paljastivat kaiken toisella aikakaudella, spiritismi selittää ja selventää 

kaiken, mikä oli ihmisten keskuudessa mysteeri. Ilman sen apua he eivät koskaan pääsisi paljastusten 

ytimeen. 

35 Totisesti minä sanon teille, että vain Karitsa voi avata Seitsemän sinetin kirjan ja näyttää teille sen 

koko sisällön. 
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36 Harjoitelkaa tätä opetusta, ihmiset. On tullut aika näyttää maailmalle Sanani totuus. Olen kutsunut 

teidät tekemään teistä sanansaattajia, jotka tuovat ihmiskunnalle viestin, jonka se niin kovasti tarvitsee 

tietää. 

37 En sano teille, että kun sanani saavuttaa maan kansat, kaikki ihmiset muuttuvat välittömästi 

spiritisteiksi. Ei - aluksi riittää, että spiritualisaatiota sovelletaan kaikkiin uskonnollisiin yhteisöihin. 

Silloin huomaatte, kuinka kaikki ihmiset, silloin kun he vähiten sitä odottavat, ovat siirtyneet kohti yhtä 

ainoaa pistettä, toisin sanoen kohti harmoniaa, yhtenäisyyttä ja ymmärrystä, jota ei ole koskaan ollut 

heidän keskuudessaan. 

38 Rikkaruohot kitketään juurineen, ja niiden tilalle kasvaa vehnää, joka on yltäkylläisyyden, työn, 

edistyksen ja rauhan symboli. 

39 Toivottakaa tervetulleiksi kaikki ne, jotka tulevat kaipaamaan valoa, joka valaisee heidän 

polkunsa. 

40 Olkaa kanssani, minä olen majakka, joka loistaa kaikille poluille. Tämä valo ei ole uusi, se on 

loistanut ihmisen omassatunnossa ihmisen elämän alusta lähtien. Mutta koska ihminen luotiin 

tunkeutumaan hengellisen elämän salaisuuksiin omasta tahdostaan, oli välttämätöntä, että "Sana" tuli 

ihmiseksi Jeesuksessa ja repi sanallaan salaisuuksien verhon. 

41 Onko koko ihmiskunta eri sukupolvissaan päässyt Golgatan huipulle pohtimaan sitä ääretöntä 

rakkautta, joka sai Kristuksen kuolemaan ihmisten käsissä? Ei, ihmiskunta ei halunnut tietää kaikkea sitä, 

mitä Jumalallisen Mestarin valo sille paljasti. Se piti luonnon salaisuuksia tutkivan tieteen valoa 

parempana, se piti maallista valtaa parempana kuin sielun suuruutta. 

42 Minun valoni ei ole hetkeksikään lakannut loistamasta omantunnoissa. Mutta koska ihminen on 

yhä kypsymätön ja tarvitsee Isän lähestyvän häntä jollakin tavalla, lähetin Elian hengen lupaavan sanoman 

uudesta aikakaudesta. 

Elia toi maailmalle ilmestyksen tavasta, jolla tulisin kommunikoimaan itseni ihmisille, ja 

edelläkävijänäni hän avasi ihmisen mielen puhumaan hänen huultensa kautta. Mutta hän ilmeni myös 

näkyjen ja inspiraatioiden kautta ilmoittaakseen teille, että ihmisen älyelimen kautta tapahtuvan 

ilmenemisen jälkeen tulisi hengen ja hengen välinen vuoropuhelu. 

43 Jotkut sanovat, että paluuni ei ollut tarpeen. Mutta ne, jotka ajattelevat niin, tekevät niin vain siksi, 

että he eivät tiedä, että Jeesus paljastaa fariseusten tekopyhyyden, ajaa kauppiaat ulos temppelistä eikä 

kumarra niiden edessä, jotka väittävät olevansa suuria. 

44 Minua tarvitsevat ne, jotka kärsivät, jotka janoavat ja janoavat oikeudenmukaisuutta, jotka 

kaipaavat valoa ja kohotusta, jotka ymmärtävät, että sielun on edettävä pysähtymättä. He kaikki kutsuvat 

Minua rukouksessaan, rukoilevat Minua tuskissaan ja kysyvät Minulta, milloin tulen. He tietävät, että 

ihmiskunta tarvitsee kipeästi Minua, Sanaani, balsamia ja ihmeitäni. 

45 Näettekö kansojen käyvän ikuisia sotia? Näettekö ne sodat, jotka ovat opettamani rakkauden 

päättäväisin kieltäminen? Näettekö uskonnolliset yhteisöt, jotka ovat vihamielisiä toisiaan kohtaan, vaikka 

ne kutsuvat itseään kristityiksi ja saarnaavat ylintä käskyäni "rakastakaa toisianne"? 

46 Kuinka paljon kurjuutta ja kärsimystä ihmiskunta onkaan kärsinyt näistä sodista, joita ihmisten 

vallan tavoittelu ja uskomuserot ovat aiheuttaneet. 

47 Olen antanut teille tänä aikana siemenen, joka on juuri ja juuri alkanut itää tämän kansan 

sydämessä. Mutta totisesti sanon teille, että tämä oppi ravistelee ihmiskuntaa, ja se tullaan uskomaan 

todellisena Jumalan ilmoituksena. Kaikilla teillä - niin monilla kuin olette saaneet tehtävän tai 

lähetystehtävän Työssäni - on velvollisuus esittää oppini kaikessa puhtaudessaan. 

48 Spiritualismilla ei ole mitään tekemistä riittien, perinteiden tai uskonnollisten seremonioiden 

kanssa, se on kaiken ulkoisen Jumalanpalvonnan yläpuolella. Siksi sanon teille, että jokainen, joka 

sekoittaa opetukseeni riittejä, jotka hän on oppinut lahkoista tai kirkoista, tulee rienaajaksi. 

49 Kuinka lähimmäisenne voisivat ihailla tämän ilmestyksen valoa, jos piilotatte sen 

materialisaatioidenne ja mysteerienne verhon taakse? 

50 Spiritualismi ei ole uskontojen yhdistelmä, se on yksinkertaisuudessaan puhtain ja täydellisin 

opetus, se on Jumalan valo, joka laskeutuu ihmishengelle tällä kolmannella aikakaudella. 

51 Ihmiset, kerron teille kaiken tämän, koska te olette ensimmäinen kylvöni tänä aikana, jotta voitte 

omaksua totuuden ja jotta ihmiskunta ei syyttäisi teitä valheellisuudesta tai epäpyhyydestä. 
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52 Jos vajoatte fanaattisuuteen, olette syyllisiä siihen. Sillä tiedon kirja oli teidän silmienne edessä ja 

on valistanut sielunne. 

53 Te, jotka tulette eri poluilta - ottakaa vastaan sanani, kantakaa siemeneni ja kylväkää se 

pelloillenne. Tunne sen totuuden luonne, jonka Mestari jättää sinulle. 

54 Älkää pitäkö itseänne täydellisinä, koska teillä on tieto täydellisestä opista. Mutta jos yritätte 

täyttää tehtävänne niin puhtaasti kuin ihminen vain voi, asetan tiellenne kaikki ne, jotka kaipaavat 

todellisen lohdutuksen sanaa. 

55 Olkaa tietoisia siitä, että vaikka tekonne olisivat kuinka puhtaita ja rakastavia, teitä vastaan 

hyökätään edelleen. Sitten sinulla on tilaisuus opettaa anteeksiannon, jalouden ja laupeuden esimerkkien 

avulla, miten puolustaa totuutta, jota tunnet kantavasi sydämessäsi. Teidän ei pidä puolustaa aineellisia 

temppeleitänne, eikä teidän pidä puolustaa nimianne tai persoonallisuuttanne, vaan totuutta, joka on 

sijoitettu teihin. 

56 Te ihmisjoukot, jotka tulette luokseni suru ja väsymys sydämissänne - kuunnelkaa minua, sillä 

tiedän, että Sanani olemuksen kautta löydätte tienne takaisin rauhaan, uskoon ja iloon. 

57 Tulette paljain jaloin, jalat kipeinä, koska olette kuluttaneet valtavassa aavikossa sandaalit, jotka 

suojasivat teitä kiviltä ja polttavan kuumalta hiekalta. Mutta täällä saatte takaisin kaiken menettämänne, 

koska rakastan teitä ja annan teille jälleen todisteen siitä. 

58 Kuinka voisit antaa uskosi valon himmentyä? Kuinka olette voineet eksyä niin kauas oikealta 

polulta, että jopa sisäinen tieto siitä, että teillä on henki, on kadonnut sisältänne? 

59 Vain jumalallinen ilmentymäni voi antaa teille tiedon siitä, että olette uudessa ajassa. Sillä sinä olit 

vaipunut uneen. 

60 Tuntematon kaipuu tuntui syvällä sisimmässäsi, ja outo jano voimistui ja voimistui ilman, että 

pystyit määrittämään sen syytä. Kun tuosta tarpeesta tuli pelottava, se johtui siitä, että oli tullut aika, 

jolloin saisitte uuden viestini. 

61 Sielun nälkä ja jano piinasivat sinua - totuuden ja rauhan nälkä, rakkauden ja valon jano. 

62 Halusin Sanani olevan kuin kristallinkirkasta ja raikasta vettä, jonka olemus sisältäisi sielun 

todellista ja ikuista ravintoa - siten, että kun tulisitte kuuntelemaan Minua, antautuisitte Minulle kuin se 

väsynyt vaeltaja, joka löydettyään lähteen heittää pois kantamansa taakan ja heittäytyy ahnaasti 

kaipaamansa nesteen äärelle saadakseen virkistystä. 

63 Kaikilla teistä ei ole hengellistä janoa. Ne, jotka ovat todella tunteneet sen, ovat yksinkertaisesti 

sammuttaneet sen sanoillani. On kuitenkin monia, jotka, vaikka he ovat kuulleet Minut toistuvasti, 

valittavat, että heidän kipunsa ja ongelmansa ovat pysyneet samoina. Syynä on se, että he eivät etsi minun 

olemustani, vaan maailman tavaroita. 

64 Ymmärtäkää tämä hyvin, jotta ette koskaan petä itseänne. 

65 Katsokaa myös sitä, että joiltakin ei puutu välttämättömyyksiä, he elävät mukavuuksien 

ympäröimänä, ja silti jokin synkistää heidän elämäänsä, jokin pelottaa heitä, jokin puuttuu. He kaipaavat 

hengellisen läsnäoloa elämässään. Tämän valon puuttuminen pimentää heidän elämänsä. Kun he kuulivat 

Minut, he huudahtivat sisäisesti: "Tätä minä etsin, tätä minä toivoin, tätä minä kaipasin! 

Toiset ovat kuitenkin tulleet tänne ja valittavat, että he ovat menettäneet omaisuutensa, terveytensä ja 

kiintymyksensä, eikä minun sanani ole täyttänyt heidän sydämensä tyhjyyttä. Mutta kun he saivat takaisin 

sen, minkä olivat menettäneet, he lähtivät muistamatta ainakaan tätä taivaallista sanaa, jonka he eräänä 

päivänä kuulivat. 

66 Kaikki eivät ole valmiita tuntemaan ja ymmärtämään tätä ilmestystä. Toiset jäävät, toiset lähtevät, 

koska kaikki eivät janoaa Minua, koska halu hengelliseen ei ole sama kaikissa. 

67 Haluan kehottaa teitä tarkkailemaan ihmiskuntaa, kansoja ja kansakuntia, jotta tulisitte tietoisiksi 

siitä, miten ne ovat tehneet elämästään tuskallisen autiomaan, jonka polttava aurinko ahdistaa heitä ja 

jonka kuivuus hallitsee ja uuvuttaa heitä. Ettekö aavista sitä mittaamatonta janoa, joka kertyy ihmisten 

sydämiin? Sillä nyt syntyy myös keidas, jossa on miellyttävä varjo ja herkullinen raikkaus, jossa on 

jatkuvasti kristallinkirkasta vettä, jotta he voivat sammuttaa siinä totuuden kaipuunsa, rakkauden ja rauhan 

janonsa. 

68 Monet tulevat lähteen luo, ja kun he juovat sen vettä, he sanovat sinun laillasi: "Tätä minä etsin." 

Mutta monet muutkin tulevat sinne luullessaan, että he löytävät jälleen sen, minkä ovat maailmasta 
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menettäneet. Mutta pettyneinä he kääntävät selkänsä Minulle ja kieltävät, että tässä ilmoituksessa on 

pienintäkään totuutta. 

He lähtevät pois, mutta kaikki on ennakoitu ja valmisteltu heidän paluutaan varten, kun lopulta sielun 

todellinen jano alkaa, ja he kutsuvat Minua autiomaassaan sanoen Minulle: "Isä, anna meille anteeksi ja 

anna meille uusi tilaisuus tulla tuntemaan totuutesi." 

Silloin minä, joka olin jo antanut heille anteeksi, kun he ylimielisesti torjuivat lähteeni veden ja pöytäni 

leivän, tarjoan heille tieni, jotta he unohtaisivat väsymyksensä sen varrella, jotta he toipuisivat, täyttyisivät 

rauhasta ja kohoaisivat valossani. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 274 
1 Tervetuloa, pyhiinvaeltajat kaikista aikakausista, jotka pysähdytte matkallanne tänä armonpäivänä 

kuullaksenne sanani ja istuuduaksenne hengellisesti pöytääni. 

2 Annan sydämellesi lepoa ja rauhaa, jotta voit kuulla Minua. Sillä totisesti minä sanon teille: minun 

sanani on tie, joka johtaa rauhaan ja hyvinvointiin. 

3 Mutta älkää etsikö Minua vain kysyäksenne Minulta sitä, mikä koskee asiaa. On totta, että minulla 

on parantava balsami kaikkiin sinua piinaaviin vaivoihin, ja minulla on avaimet, jotka avaavat portit 

työhön. Mutta sen lisäksi tuon mukanani äärettömän rikkauden tavaroita hengelle, viisauden virran, 

henkisten ilojen ehtymättömän lähteen. 

4 Tiedän, että tämän opetuksen merkitys yllättää monet, kun he kuulevat sen ensimmäistä kertaa, ja 

se johtuu siitä, että opetukseni puhuttelee heidän henkistä sieluaan. Etsin heitä ja käännyn heidän 

puoleensa tarjotakseni heille tämän maailman tuolla puolen olevaa valtakuntaa kertomalla heille, mikä on 

se tie, joka johtaa tuohon luvattuun kotiin. 

Mutta ihminen, joka elää itselleen, joka rakastaa vain itseään, ajattelee vain itseään ja odottaa kaikkea 

maailmalta - kun hän kuulee puhuttavan luopumisesta, pitkäjänteisyydestä, uhrautumisesta, 

epäitsekkyydestä ja armosta, hän kysyy itseltään: "Jos minä annan kaiken, kuka antaa minulle?". Koska 

minulla on niin vähän tässä elämässä - miksi minun pitäisi luopua siitä?" 

5 Annan heille anteeksi, sillä he eivät voisi ajatella toisin, heidän itsekkyytensä johtuu heidän 

tietämättömyydestään. Mutta kun he kuulevat Minut useammin kuin kerran ja kipinä Sanassani olevasta 

valosta valaisee heidän sielunsa, se herää kuin pitkästä unesta, ja he kysyvät itseltään ihmetellen ja 

hämmentyneinä: "Missä minä olen, kuka on puhunut minulle?" 

6 Sillä välin Sanani jatkaa tuon sielun koskettamista ja värähtelee rakastavasti tuon sydämen 

säikeitä, kunnes lopulta sielun tuska, joka on pitkään kertynyt tuohon henkilöön, rikkoo patonsa ja tulvii 

kyynelinä, mikä merkitsee tunnustusta, heräämistä uskoon, hengellistä ylösnousemusta ja nousun 

alkamista kohti Valoa, Totuutta ja Iankaikkisuutta. 

7 Näin ei ole kaikkien kohdalla. Mutta ne, jotka kerran tulivat sanani ilmentymään ja joilla oli 

sydämissään itsekkyyttä, materian rakkautta, ylimielisyyttä ja argumentteja kieltääkseen hengen 

opetukseni, kun he kuulivat tuon päivän oppituntini, he muistivat välittömästi päivän, jolloin he tulivat 

tänne täynnä pimeyttä ja sitten näkivät valon, jota he eivät koskaan ajatelleet olevan olemassa. 

8 Monet heistä ovat nyt uskollisimpia ja epäitsekkäimpiä työntekijöitäni. 

9 Ihmiset: Sanani on rakkauden virta, joka puhdistaa ihmisiä ja valmistaa heitä parempaan elämään. 

10 Marvel: Minä annan teille nyt opetukseni, joka pelastaa syntiset jopa tällaisten syntisten huulilla. 

11 Ette voi käsittää universaalia pelastussuunnitelmaani, mutta annan teidän tietää osan siitä, jotta 

voitte osallistua työhöni. 

12 Minä yksin tiedän sen ajan merkityksen, jossa maailma elää. Yksikään ihminen ei kykene 

ymmärtämään tämän hetken todellisuutta. Ihmiset ovat varhaisimmista ajoista lähtien tahranneet itseään 

lakkaamatta, kunnes he ovat pimentäneet tunteensa ja sielunsa ja luoneet itselleen sairaan, levottoman ja 

surullisen elämän. Mutta nyt on tullut puhdistuksen hetki. 

13 Teillä, jotka olette kuulleet tämän jumalallisen sanan, on käsitys siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, 

ja teillä on halu rukoilla, varoa tekemästä pahaa ja tehdä sen sijaan jotain hyvää. Mutta koko ihmiskunta ei 

tiedä tämän ajan tapahtumien merkitystä, ja siksi ihmisten keskuudessa vallitsee sekasorto, epätoivo, 

kärsimys, viha, valloilleen päästetty vallanhimo, pahe, rikollisuus ja kaikki alhaiset intohimot. 

14 Maailma tarvitsee Sanaani, kansat ja kansakunnat tarvitsevat rakkauden opetuksiani. Hallitsija, 

tiedemies, tuomari, pastori, opettaja - he kaikki tarvitsevat totuuteni valoa, ja juuri siksi olen tullut tällä 

hetkellä valaisemaan ihmistä hänen sielussaan, sydämessään ja mielessään. 

15 Ettekö tuntisi oloanne tyytyväisiksi, jos palvelisitte Henkeäni tiennäyttäjinä valmistellaksenne 

tuloani maan sydämiin, kansojen ja kansakuntien luo. Mutta jos te haluatte tehdä murroksia ja valmistaa 

teitä, mitä esimerkkejä ja todisteita te annatte? 

16 Älkää unohtako, että työni on täydellistä, ikuista, voimakasta, kirkasta ja täynnä valoa. 

17 Te vielä kypsymättömät opetuslapset: ette tiedä, miten korkeampien maailmojen henget rakastavat 

Minua - olennot, jotka ovat veljiänne ja sisarianne. Jos tietäisit, kuinka he rakastavat Minua, kuinka he 
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palvelevat ja tottelevat Minua, tuntisit syvää katumusta käyttäytymisestäsi Isääsi kohtaan, ja kiirehtisit 

luomaan sydämeesi pyhäkön, jonka tarjoaisit Hänelle, joka rakastaa sinua täydellisellä rakkaudella. 

18 Anna rakkauteni olla sydämessäsi, jotta se olisi herkkä ihmisten tuskalle. Teidän on opittava 

myötätuntoa, jotta voitte harjoittaa anteeksiantoa ja lohduttaa kärsiviä. 

19 Antakaa sanani ravistella sydäntänne, niin että se sykkii rakkaudessa lähimmäistänne kohtaan. 

20 Pitäkää opetukseni sanat mielessänne, sillä juuri nämä sanat palvelevat teitä aseina taistelussa, kun 

teidän on tultava totuuteni todellisiksi kylväjiksi. 

21 Tulkaa lähemmäksi, sillä minä annan lohtua niille, jotka itkevät, ja te itkette - jotkut vuodattavat 

kyyneleitä, toiset sisäisesti, ilman nyyhkytystä. 

22 Minä niitän tuskanne ja muutan ne rauhaksi - Minä, joka olen ainoa, joka tunkeutuu sielun 

pohjalle. Tulen sielunne taakan vuoksi - sen taakan, jota ette vielä pysty kantamaan. 

23 Oi te ihmisiksi ruumiillistuneet sielut! Ette ole tulleet maan päälle, jotta tuskat, ongelmat ja 

koettelemukset voittaisivat teidät. Olette tulleet voittamaan vastoinkäymiset ja vastoinkäymiset. 

24 Älä enää itke, älä enää nuku. Ihmisen hengellinen sielu taistelee kaikkea vastaan - koettelemuksia, 

tuskaa ja intohimoja vastaan. 

25 Olette tunteneet kaikki elämän vaikeudet, niin olette halunneet sen. Mutta uskosi, tahtosi ja 

ponnistuksesi voivat nostaa sinut materian ja tuskan yläpuolelle. 

26 Ettekö ymmärrä sanaani? Se on niin yksinkertaista! Mutta te olette pukeutuneet materiaan, ettekä 

useinkaan saavuta sen merkityksen ydintä, koska ette ymmärrä sitä. Tulee päivä, jolloin sielusi - joka on jo 

ilman ruumiin kuorta - toistaa lauseitani ilolla ja ymmärtää opetuksiani, ja tästä muistosta kumpuaa valon 

virta polullesi. Mutta te tulette valittamaan, ettette kyenneet ymmärtämään opetuksiani, kun kävelitte maan 

päällä, jossa teiltä puuttui hengellinen sauva tai tuki. 

27 Opettele opetuksiani ulkoa aina kun voit. Sillä jos ne katoavat muististasi, jos ne poistuvat 

sydämestäsi, jos unohdat ne ja kiellät ne, etsit niitä myöhemmin etkä enää löydä niitä. On kuin omistaisitte 

lähteen ja jättäisitte sen, ja sitten kun jano vaivaa teitä ja etsitte sitä, on kuin vesi olisi haihtunut teiltä. 

28 Jos haluatte tietää, miten kulkea tämän elämän läpi ilman janoa ja uupumusta, ja jos haluatte 

valaistua, jos haluatte olla hengellisessä maailmassa - jos haluatte välttää kipua ja hämmennystä, käyttäkää 

opetustani, antakaa sen painautua lähtemättömästi olemukseenne ja tehkää siitä elämänne laki ja normi. 

29 Jos Isä pyytäisi sinua tänään antamaan tiliä, mitä tekisit? Mitä voisit näyttää sielusi hyväksi? 

30 Kun omatuntonne sanoo teille, että ette ole rakastaneet, vaikka tämä on laki - luuletteko olevanne 

valmiita siirtymään inhimillisestä tilasta hengelliseen? Kuinka moni avaruudessa vaeltava sielu haluaisi 

tulla ihmisten kuultavaksi ja sanoa heille: "Älkää tuhlatko aikaanne niin kuin minä olen tuhlanut." 

31 Totisesti sanon teille, että jos tutkisitte jokaista lausettani, valaisisitte elämänne polkua. Sillä 

jokainen niistä sisältää olemuksen, viisauden, ikuisuuden. 

32 Se, joka ymmärtää sanani, tietää lopulta, mitä maailmaan tuli - tietää, mistä se tuli ja mihin sen on 

palattava. 

33 Se, joka kyllästää itsensä tällä olemuksella, ei enää koskaan sano, että tämä maailma koostuu vain 

tuskasta, kyynelistä ja katkeruudesta, koska hän osaa nostaa uskonsa ja rakkautensa tuskan yläpuolelle. 

34 Tämä maailma, jossa ihminen on kärsinyt ja itkenyt niin paljon, on paikka, josta monet haluaisivat 

paeta. Mutta totisesti sanon teille, että olen määrännyt sen täyttämään sen rakkaudella. Jos kuitenkin 

kysyisin teiltä kaikilta tällä hetkellä, kuinka paljon rakkautta olette kylväneet siihen, mitä vastaisitte? 

35 Haluan, että kerrotte minulle, että olette ymmärtäneet Kristusta - Häntä, joka sanoi teille eräänä 

päivänä: "Rakastakaa toisianne". Ymmärtäkää, että esitän teille tämän kysymyksen monien vuosisatojen 

väsymättömän opetuksen jälkeen. 

36 Siksi kehotan teitä yhä uudelleen ja uudelleen oppimaan kuulemaan Minua, oppimaan olemaan 

hiljaa, kun "Sana" puhuu, jotta jumalallinen siemen voi itää ja kukoistaa sydämissänne. 

37 Minulla on ollut ääretön kärsivällisyys odottaa, että kuulette ääneni. Miksi teillä ei ole hieman 

kärsivällisyyttä, kun teitä koetellaan? Sanon teille, että se, jolla ei ole kärsivällisyyttä, oppii sen tänä 

hyvityksen aikana. Hänkin on opettaja, vaikka hän opettaa lyhytaikaisesti ankarasti. Miksi ette 

mieluummin oppisi Jumalalliselta Mestarilta, joka opettaa vain rakkaudella? 
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38 Aika ei ole materialistille sama asia kuin henkistyneelle. Yhdelle se osoittautuu oikeudeksi, toiselle 

siunaukseksi. Mutta vuosisatojen valo on aina kulkenut ihmisten ylitse, hyväillen joitakin ja herättäen 

kaikki. 

39 Milloin sallitte tämän valon paljastua henkisielunne kautta? Milloin löydän ihmisen vapaana 

kahleista ja valmiina lentämään luokseni? 

40 Vielä on monia vaeltajia, jotka ovat eksyneet tieltään, monia ihmisiä, jotka ovat eksyneet 

tietämättömyyden pimeyteen, koska he ovat enemmän "lihaa" kuin henkeä, enemmän valhetta kuin 

totuutta. 

41 Heidän kohdallaan materia on voittaja ja henki on voitettu. Kutsun nämä eksyneet hengen juhliin, 

rakkauden juhlaillalliselle, jossa taivaallinen pöytäni odottaa kaikkia vapauttaakseni heidät niin suuresta 

katkeruudesta ja yksinäisyydestä. 

42 Minä annan heille ruokani - leipää, hedelmiä, viiniä ja hunajaa, jotka todellisessa merkityksessä 

ymmärrettynä ovat sydämellisyyttä, lohtua, rauhaa, terveyttä ja tietoa. 

43 Rukous, jonka lähetät hiljaisuudessa, on todellinen hengellinen ylistysvirsi, jonka äänet sekoittuvat 

vanhurskaiden ja enkelten ääniin. 

44 Tuo velkataakkasi Minun läsnäolooni, näytä Minulle koko elämäsi. Mutta minä sanon teille: 

Olemuksesi salaisuudessa on kärsimyksiä ja sovitustehtäviä, joita et tiedä ja jotka vain minä tiedän. Mutta 

sillä ei ole väliä, että ette puhu Minulle kaikesta tästä ettekä kysy Minulta kaikesta siitä, mitä ette tiedä 

menneisyydestänne. Minä olen kaikessa, eikä mikään pääse armoani pakoon, aivan kuten mikään ei pääse 

oikeuteni pakoon. 

45 Tunne isällinen rakkauteni, anna pimeyden, kärsimysten ja kyynelten kadota siihen. Vahvistukaa 

Minussa, saakaa takaisin terveys ja rauha, palatkaa vahvana taistelun tielle. 

46 Tämä on se Sana, jota etsit, joka antaa lohtua, joka antaa uutta rohkeutta ja täyttää sinut toivolla. 

Miksi seuraatte minua koettelemuksesta huolimatta? Miksi et heitä ristiä hartioiltasi? Koska Sanani 

merkityksestä löydätte ehdottoman ymmärryksen kaikille kärsimyksillenne. 

47 "Israeliksi" kutsuin ihmisiä, joita parhaillaan kokoan uuden ilmestykseni ympärille, sillä kukaan ei 

tiedä minua paremmin, mikä henki asuu jokaisessa tämän "kolmannen aikakauden" kutsutussa. 

48 "Israelilla" on hengellinen merkitys, ja annan teille tämän nimen, jotta tietäisitte olevanne osa 

Jumalan kansaa. Sillä "Israel" ei edusta maan kansaa, vaan henkimaailmaa. 

49 Tämä nimi tullaan tuntemaan jälleen maan päällä, mutta ilman erehdyksiä, sen todellisessa 

merkityksessä, joka on hengellinen. 

50 Teidän on tunnettava tämän nimen alkuperä ja merkitys; uskonne siihen, että olette tuon kansan 

lapsia, on oltava ehdoton, ja teillä on oltava täydelliset tiedot siitä, keneltä ja miksi olette saaneet tämän 

nimityksen, jotta voitte kestää hyökkäykset, joita teille huomenna hyökkäävät ne, jotka antavat nimelle 

"Israel" toisenlaisen merkityksen. 

51 Te olette hengellisiä ihmisiä, jotka todella ymmärtävät tikapuiden mysteerin, jonka Jaakob näki 

unessa hengen silmin. Näen, että olet jo kykenevä ymmärtämään oppituntini, ja olen yhdistänyt sinut 

paljastaakseni ne sinulle. 

52 Kyky ymmärtää tulee kehityksestä, kehittymisestä ja kertyneestä kokemuksesta. 

53 Totisesti sanon teille, että ennen kuin maailmat luotiin ja ennen kuin ihminen ilmestyi maan päälle, 

teidän sielunne oli jo olemassa. Ne olivat tietämättömyyden aikakausia sitä varten, elämää noissa 

valmistautumisen kodeissa - aikoja, jolloin sielua opetettiin asumaan maan päällä ruumiillistumalla 

ihmiseen. 

54 Mielesi ei ota vastaan sielusi menneisyyden vaikutelmia tai muistokuvia, koska keho on kuin tiheä 

verho, joka ei salli niiden tunkeutua sielun elämään. Mitkä aivot voisivat vastaanottaa ne kuvat ja 

vaikutelmat, jotka sielu on saanut menneisyytensä aikana? Mikä älykkyys voisi käsittää johdonmukaisesti 

inhimillisten ajatusten avulla sen, mikä on sille käsittämätöntä? 

55 Kaiken tämän vuoksi en ole vielä antanut sinun tietää, kuka olet hengellisesti, enkä sitä, millainen 

menneisyytesi oli. 

56 Voisitteko siis tietää, millä tavoin minä muokkaan Israelin kansaa? Ei, olen paljastanut teille vain 

sen, mitä teidän on tiedettävä nyt ja siinä määrin kuin voitte ymmärtää. Olen siis kertonut teille, että olette 

Jumalan kansan lapsia, että kuulutte siihen hengessä ettekä lihassa, että tehtävänne on lisääntyä 



U 274 

178 

äärettömästi ja kutsua kaikki tämän kansan piiriin ja että kohtalonne on viedä valoa kaikkialle 

maailmoihin. 

57 Ensimmäisellä aikakaudella annoin eräälle miehelle nimen Israel. Se oli Jaakob, jotta hänestä tulisi 

sellaisen kansan heimo, jota kutsuttaisiin samoin. Tämä nimi oli hengellinen, jotta ihmiset olisivat kuin 

kirja, joka on avattu hengen edessä ihmiskunnan historiassa. 

58 Se, että ihmiset kuulivat ääneni, paljasti hengelle ominaiset lahjat. He saivat lakini Mooseksen 

kautta ja joutuivat suuriin koettelemuksiin. Heillä ei ollut muuta tehtävää maan päällä kuin paljastaa 

elävän ja todellisen Jumalan olemassaolo ja laki pakanakansojen edessä. 

59 Patriarkat, profeetat, näkijät, hallitsijat, lainsäätäjät, tuomarit ja kuninkaat olivat sanansaattajiani, 

suukappaleitani, palvelijoitani ja välineitäni, jotka paljastivat Minut joskus rakkaudessa, joskus 

opetuksessa ja joskus oikeudenmukaisuudessa. Heidän kauttaan annoin todistuksen voimastani muille 

kansoille. 

60 Nyt, kun on kulunut monta vuosisataa ja kun tuon kansan loisto ja sen tuomio ovat jääneet kauas 

taakse, sen historiaa ei pidä aliarvioida. Sillä jos siirrätte sen maallisesta merkityksestä hengelliseen 

merkitykseseen, saatte loputtomasti opetuksia ja esimerkkejä opista, jolloin lopulta ymmärrätte, että tuo 

Israel on symboli, vertauskuva, vertauskuva, ja että Uusi Israel, jota olen parhaillaan muodostamassa, 

merkitsee sen toteutumista hengellisessä merkityksessä. 

61 Katso: Niinä päivinä, kun Israel, saatuaan vapautuksen Egyptistä ja valloitettuaan Luvattua maata 

uskollaan ja sinnikkyydellään, perusti lastensa kautta pääkaupungin ja antoi sille nimeksi "Jerusalem", he 

pystyttivät sinne Jehovan kunniaksi temppelin, joka oli kuin uskon soihtu sydämille. 

62 Kuka olisi sanonut tuolle kansalle, joka kiitti Isää siitä, että Hän oli antanut heidän levätä 

lupauksen maassa, että siinä kaupungissa, jota he kutsuivat pyhäksi, he löisivät Messiaan veristä telinettä 

vasten? 

63 Te, jotka olette uusia ihmisiä, jotka kamppailette vapautuaksenne "faraon" vallasta, joka on 

aineellistuminen, tietämättömyys, fanaattisuus, epäjumalanpalvelus, aloitatte suuren erämaavaelluksen. 

Mutta sitten, kun tunsit yksinäisyyden, nälän ja vaarojen aiheuttamaa pelkoa, näit yhtäkkiä, että "pilvi" 

laskeutui vuoren päälle ja että "pilvestä" vapautui jumalallisen valon säde, joka ymmärryksesi 

saavuttaessaan muuttui sanaksi, joka on viisautta. 

64 Tämä sana on Jumalan laki, rakkauden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan täydellinen laki. Se on 

myös uusi manna, joka ravitsee teitä ja jonka avulla voitte saavuttaa Uuden Jerusalemin. 

65 Tuo kaupunki ei ole enää tässä maailmassa, se ei ole enää tästä maailmasta: tuo kaupunki on 

olemassa hengellisessä maailmassa. Mutta kun kerran asutte siinä ikuisesti ja tulen luoksenne Messiaana, 

ette enää kruunaa minua orjantappuroilla, ette anna minulle etikkaa juotavaksi ettekä naulitse minua 

ristille. Tulen luoksenne niin kuin sinä päivänä, jolloin kansanjoukot peittivät maan viitoillaan, veisasivat 

ylistyslauluja ja heiluttivat palmunlehtiä. Otatte minut vastaan sydämiinne, kun juhlitte Mestarin voittoisaa 

saapumista Jerusalemiin. 

66 Kun tämä tapahtuu, en enää poistu keskuudestanne. 

67 Ymmärrättekö näiden ilmoitusten jumalallisen merkityksen ja sen maallisen merkityksen, jonka 

olitte niille antaneet? 

68 Nyt olen kanssanne vain väliaikaisesti, kuten olin kerran. Aika lähestyy jo, jolloin en enää puhu 

teille, mutta ihmiskunta ei ole tuntenut läsnäoloani. 

69 "Vuorelta", jolta lähetän teille Sanani ja katselen teitä, minun on huudettava lähtöni aattona: 

"Ihmiskunta, ihmiskunta, te, jotka ette ole tienneet, kuka on ollut kanssanne!". Aivan kuten "toisella 

aikakaudella", vähän ennen kuolemaani, katsoin kaupunkia vuorelta ja huusin itkien: "Jerusalem, 

Jerusalem, sinä, joka et ole tiennyt sitä hyvää, joka on ollut kanssasi." Hän ei itkenyt maailman tähden, 

vaan niiden ihmisten sielujen tähden, jotka olivat vielä vailla valoa ja joiden oli vielä vuodatettava monta 

kyyneltä päästäkseen totuuteen. 

70 Jos kaikki se, mitä ihmisillä oli ensimmäisellä aikakaudella, ei olisi ollut vain symboli, 

kaikkivaltias oikeudenmukaisuuteni olisi säilyttänyt tuon kaupungin temppelineen ja perinteineen 

koskemattomana. Mutta kaikki tuhoutui, jotta vain laki säteilisi edelleen omassatunnossa ja jotta kaikki 

ymmärtäisivät, että hengen valtakunta ei todellakaan ole tästä maailmasta. 
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Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 275 
1 Minä olen rakkaus, ja sen vuoksi saatte anteeksi ja nautitte armolahjoistani. Mutta älkää odottako 

Isältänne vain hyväilyjä ja lahjoja. Muistakaa, että olen myös tullut Mestarina saadakseni teidät 

ymmärtämään puutteenne ja epätäydellisyytenne ja opettaakseni teille, miten teidän on korjattava itsenne. 

2 Olen kanssanne hengessänne ja loistan valoani mieleenne, jotta voisitte arvostaa sen arvoa, mitä 

tällä hetkellä saatte, ja samalla ymmärtää, että kaikkea saamaanne ei ole hankittu ansioiden kautta. Annan 

teidän myös ymmärtää, että se, mitä olette tähän mennessä saaneet, ei ole kaikki, mitä minulla on teille 

annettavaa, ja että se, mitä kaipaatte tänään, ei myöskään ole kaikki, mitä henkisen sielunne kaipuu 

sisältää, kun se on kehittynyt täydellisemmin. 

3 Elämän antamien koettelemusten ja oppituntien ohella opetukseni pyrkii selittämään ja 

valaisemaan jokaisen oppitunnin merkitystä. Sillä vain tieto, kokemus ja kehitys voivat antaa teille 

ansaitusti nimityksen "Jumaluuteni opetuslapset kolmannella aikakaudella". 

4 Mitä voisitte antaa lähimmäisillenne, mikä olisi hedelmänne, mikä olisi todistus ja vahvistus 

sanalle tai opetukselle, jota haluatte julistaa, jos teiltä puuttuisi oma kokemuksenne? 

5 Kun olette päässeet ylöspäin ja tapaatte ihmisiä, jotka kärsivät ja ovat epätoivoissaan, koska he 

eivät voi omistaa sitä, mitä he maailmassa tavoittelevat, näette, miten heidän materialisminsa on 

ristiriidassa opetuslasteni kohotuksen kanssa, joiden tyytyväisyys on suurta, koska heidän pyrkimyksensä 

ja toiveensa ovat jaloja ja perustuvat vakaaseen vakaumukseen siitä, että tässä elämässä kaikki on 

ohimenevää. 

6 Opetuslapseni puhuvat maailmalle esimerkkien kautta hengellisyydestä - elämän kautta, joka 

pyrkii tuomaan sielun lähemmäs jumaluutta sen sijaan, että se kahlitsisi sen maailman valheellisiin 

aarteisiin. 

7 Tiedän, että materialistit närkästyvät tulevina aikoina, kun he kuulevat tämän opetuksen, mutta 

heidän omatuntonsa kertoo heille, että vain minun Sanani puhuu totta. 

8 Ihmisen elämässä kaikki on ohimenevää: hänen nuoruutensa on ohimenevä näky, hänen maineensa 

on lyhytaikaista, hänen nautintonsa on lyhytaikaista. Siksi opetukseni inspiroi teitä ikuisen saavuttamisen 

ihanteella. Sillä hengen ilot ja sille tarkoitettu kunnia eivät koskaan katoa, kun ne on kerran voitettu. 

9 Ihmiset, on niin helppoa lisätä elämäänne hieman hengellisyyttä, että sanon teille: miksi ette tekisi 

sitä? Miksi et yritä? Teidän ei ole tarpeen luopua inhimillisistä velvollisuuksistanne. 

10 Teille riittää, että annatte teoksillenne hengellisyyttä, jotta ette enää olisi pelkkiä maallisia olentoja 

vaan korkeamman Henkisen elämän olentoja, jotka kykenevät ymmärtämään, mitä merkitystä ihmisen 

kohtalolla on. 

11 Sanon teille vielä kerran, etten vie teitä pois tehtävästänne maailmassa, sillä sielläkin teillä on 

pyhiä velvollisuuksia. Mutta sanon teille, että teidän ei pidä antaa maailmalle suurempaa merkitystä kuin 

hengelliselle kehityksellenne. 

12 On välttämätöntä, että uppoudutte Työni tuntemukseen, että tartutte Sanaani ja ymmärrätte 

opetusteni seuraukset. 

13 Puhun sieluille tällä hetkellä tietäen, että valoni siirtyy heiltä aineellisiin kehoihin, ja kun mieli ja 

aistit ovat valaistuneet, niistä tulee mielellään hengen välineitä. 

14 Te ihmisjoukot, jotka kuulette tämän sanan: Sulkekaa aineelliset silmänne ja kuulkaa Herranne 

ääni äärettömyydessä. 

15 Tällä hetkellä se ei ole ihminen Jeesus, joka puhuu teille ja jonka voitte nähdä toreilla ja kaduilla, 

poluilla tai laaksoissa - se on Jeesuksen Henki, joka on läsnä jokaisessa hengessä ja jokaisessa mielessä, se 

on minun universaalinen valoni, joka vuodattaa itsensä kaikkiin Jumalan lapsiin. 

16 Ihmiset, eikö teitä ilahduttaisi nähdä opetukseni hedelmää tuottavan maailmassa? Ettekö te kaipaa 

nähdä tämän kyynelten laakson muuttuvan rauhan maaksi? Työskennelkää sitten täynnä rakkautta, ja teillä 

on tämä onni sielussanne. Kyllä, opetuslapset, sielussanne, sillä ette tiedä, mikä on kotinne tuolloin. Mutta 

sillä ei ole väliä, että näette Valon voiton vain Hengellisestä laaksosta käsin - enemmänkin, sieltä käsin 

arvostatte vielä enemmän tekojenne ja ponnistelujenne hedelmää. 

17 Sydämenne sykkii nopeammin, ja sanotte Minulle: "Mestari, milloin sielumme pystyy laulamaan 

tämän voitonlaulun?" 
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18 Yhteisöjen johtajat sanovat Minulle: "Isä, meidän ponnistuksemme eivät saa olla hedelmättömiä." 

Kerron kuitenkin sekä joillekin että muille, että on täysin mahdollista päästä tähän päämäärään, että tämän 

ihanteen saavuttaminen ei vaadi elämänne uhraamista. Mutta teidän on noudatettava jokaista käskyäni, 

jotta kaikki työnne perustuisi totuuteeni ja jotta kaikki ponnistelunne suuntautuisivat kohti lopullista 

päämäärää, jonka olen merkinnyt teille. 

19 "Hengellistäminen", "liitto", "kuuliaisuus" - tämä on luja perusta sille pyhäkölle, joka teidän on 

määrä rakentaa Isällenne. Jos elätte tämän mukaisesti, saatte vihdoin kokea, että työni ja kamppailunne 

ihmiskunnassa kukoistaa ja kantaa hedelmää. 

20 Siitä lähtien, kun Sanani alkoi näyttäytyä näiden äänenkantajien kautta, olen innoittanut teitä 

hengellisyydellä, olen vaatinut teiltä liittoa ja opettanut teille kuuliaisuutta. 

21 Ne, jotka ovat tulleet ensimmäisinä, ja ne, jotka ovat tulleet viimeisinä, tuntevat nämä opetukset, 

joita äänenkantajani toistavat lakkaamatta. 

22 Opetukseni on puhunut teille henkistämisestä, jotta voitte vapautua kaikesta ulkoisesta Jumalan 

palvonnasta ja oppia rakastamaan ja palvelemaan Minua hengellisellä, syvällä, vilpittömällä, kohotetulla ja 

puhtaalla tavalla. 

23 Olen usein puhunut teille yhdistymisestä, sillä jos ette yhdistä lahjojenne ja voimienne hedelmää 

kamppailussa, jos työskentelette yksitellen, työnne ei tuota hedelmää. 

24 Olen puhunut teille kuuliaisuudesta, jotta kaikki tekonne ovat täydellisen tahdon alaisia, kuten se 

on minun tahtoni, ettekä koskaan erehdy sen täyttämisessä. Sitten, kun Sanani ilmentymä on lopussa, te 

kaikki pystytte antamaan maailmalle todisteen ilmestykseni totuudesta. 

25 Ne, jotka noudattavat näitä käskyjä, löytävät uskoa lähimmäistensä keskuudessa. Mutta ne, jotka 

ohittavat ne ja jotka väittävät opettavansa kansanjoukkoja niiden hajanaisuuden, tottelemattomuuden ja 

hengellisyyden puutteen keskellä - minä sanon teille, ennemmin tai myöhemmin heidän petoksensa ja 

tekopyhyytensä paljastuu, ja he joutuvat suurimpiin koettelemuksiin, ja jopa kaikkein uskollisimmat 

hylkäävät heidät. 

26 Voisitteko kutsua tätä opetukseni voitoksi? Ei, ihmiset, se ei ole sekaannusta, jonka löydätte 

taistelun päätteeksi. Se on rauha, ilo, valo, johon päivänne työ huipentuu. 

27 Luuletteko, että Henkeni pysyisi loputtomiin välinpitämättömänä, kun osa tästä kansasta osoittaa 

kiittämättömyyttä ja tottelemattomuutta? Ei, ihmiset, minä lähetän oikeudenmukaisuuteni, ja sen avulla 

saan ne, jotka eivät tottele minua, vapisemaan, aivan kuten sain heidät vapisemaan hellyydelläni, kun he 

kuulivat sanani. 

28 Opetukseni ei voi olla selkeämpi ja yksinkertaisempi. Mutta jos muistinne pettää teidät ja 

unohdatte ne, innoitan niitä, joiden on yhdistettävä oppituntini, muodostamaan niistä Sanani kirjan, joka 

on annettu tällä kolmannella aikakaudella. Tämä kirja muistuttaa teitä kaikesta siitä, minkä olette 

unohtaneet, saa teidät itkemään katumuksesta, kun olette koettelemuksissa, ja saa teidät ymmärtämään, 

että lopulta minun tahtoni on se, mikä tapahtuu, ja minun Totuuteni, joka voittaa. 

29 Miksi Sanani tuntuu teistä toisinaan ankaralta? Se ei sisällä mitään karkeutta, se on täynnä 

rakkautta, jota minulla on teitä kohtaan. Sillä teidän Isänne ei halua, että hänen lapsensa itkevät. 

30 Kun puhun teille tällä äänensävyllä, etsikää tuomarin sanan takaa Mestarin läsnäoloa ja Isän 

olemusta, ja te löydätte kaiken tämän. 

31 Kun varoitan teitä ja profetoin teille, tietäkää, että tiedän tulevaisuutenne ja että tunnen teidät 

paremmin kuin te itse tunnette itsenne, koska minä olen Elämä. 

32 Oppikaa nostamaan itsenne hengellisesti Minun luokseni hiljaisuudessanne. Puhukaa Minulle 

hartaudessanne hengessä, ja saatte vastaukseni. 

33 Kouluttakaa mieltänne saamalla se luopumaan kaikista turhista ajatuksista, opettamalla se 

vetäytymään henkisen vuoropuhelunne hetkellä, jotta se ei olisi esteenä, joka estää teitä keskittymästä ja 

vapautumasta tuona siunattuna hetkenä. 

34 Kuinka onnellinen onkaan sielu, joka saavuttaa tämän hengellisen valmistautumisen ja sisäisen 

vapautumisen. Kaikki sen lahjat tulevat esiin ja paljastuvat! Inspiraatio, ilmestys, parantava voima, 

sisäinen sana ja monet muut kyvyt ilmestyvät ja näyttävät olemuksensa ja tehtävänsä. 

35 Varaa joka päivä muutama hetki ajastasi ja käytä ne hengelliseen rukoukseen, niin koet pian tuon 

harjoituksen hedelmät. Älkää odottako sitä päivää, jolloin ilmoitan itseni antaakseni teille opetukseni ja 
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valmistellakseni teitä. Sillä silloin aloitatte yhä uudelleen ja uudelleen ja kompastutte häiriöihin, jotka 

eivät anna teille mahdollisuutta virkistäytyä hengellisesti. 

36 Omistakaa päivittäin muutama hetki tälle harjoitukselle. Löydätte Minut aina valmiina kuulemaan 

teitä ja auttamaan teitä. 

37 Ihmiset eivät ole tuona aikana harjoittaneet todellista rukousta. Siksi heidän täytyi muotoilla 

rukouksia ja anomuksia, joita he toistivat mekaanisesti niin usein kuin heidän tarvitsi. 

38 Ihminen ei enää osaa innostaa itseään puhuakseen Minulle sielunsa kanssa. Hän ei enää osaa 

henkistä kieltä, jota kaikkien pitäisi osata, koska hän ei tiedä, miten sitä harjoitetaan luopumalla kaikista 

riiteistä, hylkäämällä kaikki aineellistuminen ja keskittymällä itsensä ytimeen, jotta hän voisi havaita 

läsnäoloni ja vastaanottaa inspiraation valon. 

39 Siksi sanon teille: mitä enemmän uhraatte taipumuksenne rukoilla symbolien edessä ja omistaa 

seremonioita Minulle etsiäksenne sisäistä pyhäkköä, sitä enemmän koette, miten hengellisen 

kommunikaation lahjanne avautuu, kasvaa ja nousee, mikä tuo teidät askel askeleelta lähemmäksi hengen 

ja hengen välistä vuoropuhelua, joka tapahtuu, kun ihminen osaa rukoilla täydellisesti. 

40 Ymmärtäkää nyt, että jos minun tahtoni on, että opetatte lähimmäisillenne tietä täydellisyyden 

saavuttamiseen rukouksessa, teidän on valmistauduttava antamaan todisteita totuudesta ja voimasta, joka 

hänessä on. 

41 Haluatko opettaa heille, että riittää, että sulkee silmänsä, jotta tapa on täydellinen? Haluatteko 

pettää naapureitanne saamalla heidät hyväksymään tarkoituksettoman käyttäytymisen, vaikka teissä ei ole 

todellista valmistautumista? Tämä ei ole oikea tapa, ihmiset. Sillä älkää pettäkö itseänne, älkääkä 

lähimmäisiänne ettekä varsinkaan Isäänne. 

42 Jos opetat rukoilemaan, se johtuu siitä, että voit todistaa hengellisen rukouksen totuuden, voiman 

ja tehokkuuden. Te parannatte sairaat rukouksen kautta, teette rauhan siellä, missä vallitsee eripura, 

pelastatte vaarassa olevan. Silloin löydät aidosti uskon, ja ihmiset haluavat tehdä samoin. Opetuksesi 

herättää uskoa sydämissä, jotka hämmästyvät antamiesi todisteiden totuudellisuudesta. 

43 Älkää unohtako: jotta rukous olisi tehokas, uskonne on oltava luja ja suuri, jotta armo olisi Minulle 

osoittamanne kohotuksen ydin. 

44 Kaikki ne, jotka tekivät ihmeitä - kaikki ne, jotka antoivat todisteita hengellisestä voimasta - 

rukoilivat näin. Näin ensimmäisten aikojen patriarkat rukoilivat: hengestä hengelle. Näin Mooses rukoili 

erämaassa ja Daniel leijonien luolassa. Samoin tein Jeesuksessa vahvistaakseni ihmistä todellisen 

rukouksen tuntemuksessa osoittamalla hänen silmiensä edessä hengellisen rukouksen voiman. 

45 Jeesus rukoili erämaassa väkijoukon edessä ja moninkertaisti leivät ja kalat ihmisten 

hämmästykseksi. Hän rukoili Lasaruksen haudalla ja todisti, että uskosta ja armosta syntynyt rukous antaa 

terveyttä ja elämää. Hän rukoili opetuslasten kanssa ja paljasti heille voiman, jonka ihminen saavuttaa, kun 

hän osaa olla yhteydessä Isäänsä. 

46 Kuinka kauas tämä ihmiskunta onkaan eksynyt minun ohjeistani! Kaikki siinä on pinnallista, 

valheellista, ulkoista, mahtipontista. Siksi sen hengellinen voima on mitätön, ja korvatakseen sielunsa 

voiman ja kehityksen puutteen se on heittäytynyt tieteen ja kehittyneen älykkyyden syliin. 

47 Tällä tavoin ihminen on tieteen avulla saanut tuntea itsensä vahvaksi, mahtavaksi ja mahtavaksi. 

Mutta sanon teille, että tuo voima ja suuruus ovat merkityksettömiä sen henkisielun voiman rinnalla, jonka 

ette ole antaneet kasvaa ja ilmetä. 

48 Kun siveettömyys ja materialismi olivat saavuttaneet huippunsa ihmisten keskuudessa ja saivat 

heidät unohtamaan alkuperänsä - kun heidän intohimojensa, nautintojensa ja paheidensa ylitsevuotava 

virta oli tehnyt monista ihmisistä kevytmielisiä olentoja, joilla ei ollut tietoa velvollisuuksistaan Jumalaa, 

perhettään ja lähimmäisiään kohtaan, silloin tämä Sana saapui ihmiskunnan luokse kuin kristallinkirkkaan 

veden suihkulähde janoaville ihmissydämille. 

49 Olette niin tottuneita syntiin, että elämänne vaikuttaa teistä luonnollisimmalta, normaalimmalta ja 

sallitulta, ja silti näyttää siltä, kuin Sodoma ja Gomorra, Babylon ja Rooma olisivat kaataneet kaiken 

turmeluksensa ja syntinsä tämän ihmiskunnan päälle. 

50 Vaikka se tuntuu absurdilta, tämä on sopiva hetki, jolloin sanani voi resonoida ihmisten sydämissä. 

51 Muistakaa pakanallinen Rooma, kuinka he - nautintoihin inhoten - kyllästyneinä nauttimaan lihan 

nautinnoista - avasivat sydämensä vastaanottamaan sanomani. 
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52 Nuo tapahtumat tulevat toistumaan, ja te tulette näkemään siemeneni nousevan niissä 

kansakunnissa, joissa olette nähneet ihmisten olevan eniten poissa totuuden tieltä. 

53 Sanani, joka on täynnä viisautta, lohdutusta ja lupausta uudistumisesta, puhaltaa sydämen jousiin, 

joita epäpuhdas, huono ei ole koskaan saavuttanut. Ne, jotka ovat kuolleet elämän valolle ja totuudelle, 

herätetään henkiin, ja pitkään tuhoutunut moraali palautetaan. 

54 Jos tuohon aikaan opetukseeni kääntyneet pakanat etsivät pelastusta rakkaudesta, jota Sanani 

opetti, tämän ajan materialistit etsivät pelastustietä siitä esimerkistä, jonka Jeesus jätti elämällään. Mutta 

heitä inspiroi myös se hengellinen valo, jota Henkeni vuodatti ihmisten päälle tuona aikana. Mitä tämä 

valo sisältää? Hengellisen elämän tuntemus, henkisielun kykyjen paljastaminen, niiden salaisuuksien 

selvittäminen, joihin ihminen ei ole kyennyt tunkeutumaan. 

55 Olen tehnyt teistä, ihmiset, uuden Sanani edunvalvojia. Olen jo pitkään tehnyt itseni tunnetuksi 

teille, jotta voisitte olla varmoja siitä, että läsnäoloni Hengessä on kanssanne, ja jotta teillä olisi ollut 

riittävästi aikaa omaksua opetuksiani, kirjoittaa ne ylös ja pohtia niitä. 

56 Mitä varten tämä kaikki on? Kun ilmestymiseni teidän keskuudessanne loppuu, ette sano, että se 

oli ohimenevä ilmestys, josta ette ole varmoja ettekä varmoja. 

57 Nyt kun tiedätte minulta, että näiden opetusten viimeinen päivä lähestyy, alatte tuntea vastuun, kun 

en jätä teitä enää opetuslapsiksi tai oppilaina vaan tulkeiksi, sanansaattajiksi ja Mestarilta kuulemanne 

viestin todistajiksi. 

58 Jotkut teistä ovat täynnä uskoa, voimaa ja intoa ja odottavat sopivaa hetkeä aloittaakseen päivän 

työn. Toiset kuitenkin epäilevät itseään ja vapisevat taistelun edessä. Kysyn näiltä jälkimmäisiltä: Onko 

mahdollista, että muut kansat, jotka eivät ole kuulleet Sanaani suoraan, ryhtyvät työskentelemään teidän 

edessänne, liikuttuneina vain sen todistuksen perusteella, joka on saavuttanut heidät? 

59 Mikä saa sinut ahdistumaan? Sydämesi sanoo Minulle: "Herra, kyvyttömyys todistaa totuutta 

konkreettisesti materialisteille ja epäuskoisille".  

Te ette ole ymmärtäneet minua: En ole sanonut, että teidän pitäisi tehdä näkymättömästä ja 

koskemattomasta hengellisestä fyysisesti havaittavaksi epäilevien ihmisten silmien edessä, jotta he voisivat 

uskoa hengelliseen. Halusin ennen kaikkea, että puhdistatte elämänne ja hengellistätte itsenne niin, että 

annatte sanoillanne ja teoillanne parhaan todisteen siitä, että opetus, jota tunnustatte, on totta. 

60 Teidän on ilmeisesti hyvin vaikea esittää todisteita, jotka tyydyttäisivät niitä, jotka etsivät 

tieteellistä selitystä kaikelle. Kuitenkin se suuruus, jonka olen sijoittanut opetukseeni, on sellainen, että 

löydätte siitä ratkaisun, jonka avulla voitte antaa vastauksen ja selityksen jokaiseen eteen tulevaan 

ongelmaan. 

61 Uskotteko, että olen tuonut teille taantumuksellisen opetuksen? Tutkikaa Sanaani, ja tulette 

vakuuttuneiksi siitä, että se on paljastanut itsensä tavalla, joka on sopusoinnussa sekä tämän ihmiskunnan 

hengellisen että älyllisen kehityksen kanssa. 

62 En tuomitse tiedettänne sen enempää ennen kuin tänäänkään, koska se on tie, jota pitkin ihminen 

niin ikään löytää totuuteni. Se, joka etsii Minua kaikessa tiedossa, löytää Minut ja tuntee läsnäoloni ja 

löytää lakini. Vastustan sitä, että käytät huonosti sitä, joka on luotu vain hyviin tarkoituksiin. 

63 Nykyään ihmiset ovat paljon kykenevämpiä ymmärtämään Jumalan luonteen ja voiman kuin 

entisaikojen ihmiset. Tässä näet, miten tiede on vaikuttanut ihmisen kykyyn tietää. 

64 Kun ihmiset vielä uskoivat, että olemassa oli vain se, minkä he pystyivät havaitsemaan silmillään, 

eivätkä he itse tienneet asuttamansa maailman muotoa, he kuvittelivat Jumalan, joka rajoittui siihen, minkä 

heidän silmänsä tiesivät. Mutta kun heidän mielensä vähitellen selvitti mysteerin toisensa jälkeen, 

maailmankaikkeus laajeni heidän silmiensä edessä yhä enemmän ja enemmän, ja Jumalan suuruus ja 

kaikkivoipaisuus lisääntyi yhä enemmän ihmisen ihmeteltävän älykkyyden edessä. Siksi minun oli tänä 

aikana annettava teille ohje, joka on sopusoinnussa kehityksenne kanssa. 

65 Mutta kysyn teiltä: Onko ilmestykseni sisältämä aineellinen tieto aineellista tietoa? Ei, tieto, jota 

opetan teille, koskee olemassaoloa, joka on sen luonnon ulkopuolella, jonka näette ja jota olette tutkineet 

niin kauan. Ilmestykseni osoittaa polun, joka johtaa hengen elämän tasolle, josta käsin se voi löytää, 

tunnistaa ja ymmärtää kaiken. 

66 Tuntuuko teistä mahdottomalta tai ainakin oudolta, että Jumala tekee itsensä ihmisille tunnetuksi 

hengellisesti - että hengellinen maailma tekee itsensä tunnetuksi ja ilmenee elämässänne - että 
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tuntemattomat maailmat ja sfäärit viestivät teille? Haluatko, että tietämyksesi pysähtyy ja että Isä ei 

koskaan paljasta sinulle enempää kuin mitä Hän on jo paljastanut sinulle? 

67 Älkää olko tavanomaisia älkääkä asettako rajoja tiedon hengellenne! 

68 Tänään saatatte kieltää, taistella ja vainota Hengen oppia, mutta tiedän, että huomenna kumarratte 

totuutta. 

69 Jokaista jumalallista ilmoitusta vastaan on taisteltu ja se on hylätty heti ilmestyessään, mutta 

viimein valo on voittanut. 

70 Tieteen löytöjen suhteen ihmiskunta oli yhtä epäuskoinen, mutta lopulta sen oli pakko taipua 

todellisuuden edessä. 

71 Olette olleet uskottomia materialisoitumisenne vuoksi. Alussa uskoit vain siihen, mitä silmäsi 

näkivät. Mutta te olette kehittyneet, ja nyt olette uskoneet siihen, mitä älykkyytenne löysi. Miksi ette 

uskoisi ja tunnistaisi sitä, mikä on aineellisen universuminne tuolla puolen, kun henkenne astuu tuohon 

äärettömän tiedon maailmaan? 

Ette vielä tiedä, kuinka paljon tulevaisuuden ihmiskunta tietää. Verratkaa entisaikojen ihmisten 

henkistä ja aineellista tietämystä nykyiseen tietämykseenne, niin saatte käsityksen siitä, millaista ihmisten 

elämä on tulevina aikoina. 

72 Nyt on sopiva aika herättää teidät uuteen aikakauteen, valmistella teitä ja ilmoittaa teille 

profeetallisesti kaikesta siitä, mitä olette vielä näkemässä. 

73 Ymmärtäkää, ihmiset, että tuloni tapahtui oikeaan aikaan. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 276 
1 Niiden ihmisjoukkojen joukossa, jotka tulevat kuuntelemaan opetustani, näen "viimeisten" 

saapuvan, jotka kuulevat tämän Sanan ensimmäistä kertaa. He olivat saaneet todistuksen niiltä, jotka oli 

kutsuttu hengellisille juhlaillallisilleni aiemmin. Mutta he olivat kieltäytyneet uskomasta läsnäolooni ja 

kolmannen aikakauden tuloon. 

2 Mutta he lähestyivät, koska he voittivat esteet ja ennakkoluulot, ja heille riitti, että he kuulivat 

ensimmäiset sanat, jotka äänenkantajan huulilta lausuttiin, sanoakseen: "Mestari, se olet sinä, minä 

tunnistan sanasi olemuksen, sieluni vapisee." 

3 Autuaita ovat ne, jotka kuulevat minua ja uskovat läsnäolooni siihen asti, kunnes ilmestymiseni 

päättyy vuonna 1950. Sillä totisesti minä sanon teille: minun olemukseni ei poistu heidän sydämistään 

edes minun lähtöni jälkeen. 

4 Ääneni kutsuu tällä hetkellä suuria ihmisjoukkoja, koska monien sielujen pyhiinvaelluksen loppu 

maan päällä lähestyy. Heidän sydämissään oleva alakuloisuus, väsymys ja suru ovat todiste siitä, että he jo 

kaipaavat korkeampaa kotia, parempaa maailmaa. Mutta on välttämätöntä, että he elävät viimeisen 

vaiheensa maan päällä kuuliaisina omantuntonsa ohjeille, niin että heidän viimeisten vaiheidensa jälki 

maan päällä voi olla siunaukseksi niille sukupolville, jotka tulevat sen jälkeen täyttämään erilaisia 

tehtäviään maan päällä. 

5 Monien ihmisten suru johtuu siitä, että he eivät pitkillä vaelluksillaan löytäneet tiheään kasvavaa 

lehtipuuta, jonka varjossa he olisivat voineet levätä. He löysivät matkalla puita, mutta ne olivat karuja ja 

niiden siemenet turtuneita. 

6 Kaikki ne ihmiset, jotka ovat etsineet Minua, jotka ovat toivoneet pitkään, kuulevat pian ääneni ja 

ryntäävät siihen, koska viimeinenkin toivon jäännös ja viimeinenkin uskon kipinä ei ole sammunut heidän 

sydämissään. 

7 Henkinen työni odottaa heitä, se on mahtava puu, jota he etsivät, jonka varjossa he haluavat levätä 

ja jonka hedelmistä he haluavat syödä. 

8 Sitten, kun he saapuvat, sammuttavat nälkänsä ja janonsa ja lepäävät iloisesti, he näkevät 

mielikuvituksessaan kaiken menneisyytensä kulkevan ohi: piinaavat päivämarssit autiomaassa, pimeät ajat 

kiusauksineen, vaaroja ja paheita täynnä olevat kuilut ja kuolemanvaaran. He muistavat kaikki juomansa 

katkerat kupit ja näkevät itsessään elämän vaikean matkan taisteluarvet. 

9 Täällä he saavat rauhan takaisin. Odotan niitä. Tasoittakaa heille tietä, jotta he eivät eksyisi 

harhaan, ja harjoitelkaa ylistyslaulua, jotta otatte heidät vastaan juhlallisella ilolla sydämissänne. 

10 Ensin heistä tulee opetuslapsia uusia ilmestyksiäni kohtaan, sitten heistä tulee opetuslapsia 

rakkautensa ja pyrkimyksensä kautta, ja sitten, kun heidän sielunsa on todella ravittu ja läpäissyt tämän 

olemuksen, he eivät enää etsi puuta löytääkseen varjoa. He tuntevat läsnäoloni kaikkialla, ja siitä he 

löytävät varjoa, turvaa, hedelmiä, lepoa ja rauhaa. 

11 Kuinka tärkeää onkaan, että "viimeiset" kohtaavat "ensimmäiset" vahvasti, jotta he voivat kasvaa 

vahvaksi heidän hyvän esimerkkinsä kautta ja kulkea kuuliaisuuden, innon ja puhtauden tietä 

ensimmäisistä askelistaan lähtien. 

12 Monta kertaa teillä on ollut Minut Mestarina. Mutta kun ilmoitan olevani Tuomari, te tunnette 

pelkoa. Sitten haluatte puhdistaa itsenne pienimmästäkin virheestä hetkessä, jotta voitte näyttää itsenne 

puhtaiksi Minun edessäni. Katumus siitä, että olet loukannut Minua, muuttuu itkuksi, ja sielusi kääntyy 

rukouksessa puoleeni. 

Kun sitten tajuat, että olet tehnyt hyvän katumuksen, rauhoitut ja tunnet olevasi nyt arvokas kuulemaan 

sieluja valollaan vaivaavan jumalallisen tuomarin sanan. 

13 Autuaita ovat ne, jotka tekevät parannuksen ja tekevät vakaita päätöksiä muutoksesta ja 

uudistumisesta, sillä he pystyvät nousemaan epäpuhtaan ja vahingollisen yläpuolelle. Ilman katumusta, 

itsetutkiskelua ja parannuslupauksia et ole luonut perustuksia sille pyhäkölle, joka sinun on rakennettava 

sieluusi. Mutta jos tunnistat virheesi ja ponnistelet vapautuaksesi niistä tulevaisuudessa, omatuntosi ohjaa 

sinua kaikissa elämäsi teoissa. 

14 Ne ajat, jolloin ihmiset etsivät puhdistusta viattomien uhrien uhraamisesta, ovat jo kauan sitten ohi. 

Olette myös ymmärtäneet pitkään harjoittamanne paastoharjoitusten ja väärinymmärrettyjen katumusten 
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turhuuden. Tänään tiedätte, että vain sielunne uudistaminen ja henkistäminen voi antaa teille rauhan ja 

valon. 

15 Saarnasin totuuttani "toisella aikakaudella" ihmisenä esimerkkini kautta. Minä poistin viattomien 

ja tiedostamattomien olentojen hyödyttömät uhrit uhraamalla itseni täydellisen rakkausopin vuoksi. 

"Jumalan Karitsaksi" kutsuitte Minua, koska ihmiset uhrasivat Minut perinteisinä juhlapyhinään. Itse 

asiassa Vereni vuodatettiin osoittamaan ihmisille tie pelastukseen. Jumalallinen rakkauteni vuodatettiin 

ristiltä tuon ajan ja kaikkien aikojen ihmiskunnalle, jotta ihmiskunta saisi innoitusta tuosta esimerkistä, 

noista sanoista ja tuosta täydellisestä elämästä ja löytäisi pelastuksen, syntien puhdistumisen ja sielun 

kohottamisen. 

16 Ymmärrätte nyt, että tulin näyttämään esimerkkiä, jonka ansiot teidän on ansaittava ottamalla 

Minut esikuvaksenne ja luomalla itsellenne ikuisen rauhan kodin, valon vaatteen ja ehtymättömän rauhan. 

17 Haluan uusiksi apostoleikseni vahvoja opetuslapsia, jotka ovat hengellisiä ja täynnä tiedon valoa. 

Olen antanut teille tietoa ilmoitusteni kautta, jotka annoin teille Kolmen kerran aikana. En halua, että 

tutkitte Henkeni tai mitään hengellistä, ikään kuin ne olisivat aineellisia asioita. En halua, että tutkitte 

Minua tiedemiesten tavoin, sillä silloin lankeaisitte suuriin ja valitettaviin virheisiin. 

Olen opettanut teitä nostamaan sielunne ylös rukouksen kautta kysymään Isältänne nöyrästi ja 

kunnioittavasti. Sillä silloin salainen aarrearkku avautuu hieman, jotta voitte nähdä sen, mikä on tarkoitettu 

tietämystänne varten, ja tunnette, kuinka inspiraation jumalallinen valo tulee ymmärryksenne piiriin. 

18 Rukous on hengellesi paljastettu keino tavoittaa Minut kysymyksilläsi, huolistasi ja valon kaipuusi 

kanssa. Tämän vuoropuhelun avulla voit hälventää epäilyksesi ja repiä pois verhon, joka kätkee sisäänsä 

jonkin salaisuuden. 

19 Rukous on alku hengeltä hengelle käytävälle vuoropuhelulle, joka kukoistaa tulevina aikoina ja 

kantaa hedelmää tämän ihmiskunnan keskuudessa. Tänään olen paljastanut kaiken tämän tälle kansalle, 

joka kuuntelee minua, jotta he voisivat olla henkistymisen ajan edelläkävijöitä. 

20 Älkää luulko, että vasta silloin henkeni alkaa värähtää kaikkien ihmisten henkeä korkeammalla. 

Totisesti sanon teille, että värähtelyni, inspiraationi, läsnäoloni ja valoni ovat olleet ihmisten kanssa 

kaikkina aikoina. Mutta he eivät ole koskaan olleet riittävän valmiita vastaanottamaan viestejäni suoraan. 

21 Olen aina lähestynyt sinua, olen aina puhunut sinulle, olen aina etsinyt sinua. Te taas ette ole 

koskaan tulleet luokseni oikeaa polkua pitkin, ette ole koskaan puhuneet Minulle hengen kielellä ettekä ole 

etsinyt Minua sieltä, missä todella olen. 

22 Älkää menettäkö rohkeuttanne sanani edessä, kun se näyttää teille rikkomuksenne. Kerron teille 

myös, että olen antanut anteeksi kaikki virheet ja puutteet, joita ihmisillä on ollut, ja avaan heidän 

henkensä edessä valon aikakauden, jossa he tunnistavat puutteensa, jotta he voivat nousta 

pysähtyneisyydestään ja oppia tuntemaan Työni sisältämän totuuden, jota he eivät ole tähän asti kyenneet 

läpäisemään. 

23 Haluatteko, että huomenna kysymyksiinne vastataan minun äänelläni? Opettele rukoilemaan, sillä 

jos näin ei tapahdu, mielesi vastaa. Mutta mitä se voi paljastaa teille, koska se ei ole koskaan tunkeutunut 

hengen maailmaan? 

Salli sen olla sielu, joka nousee, joka tavoittaa Minut, joka kolkuttaa rakkauteni ja viisauteni portteja, 

joiden kautta löydät sen ihmeellisen elämän, jota et ollut koskaan löytänyt. 

24 Menkää sanani pohjalle, oi opetuslapset, sieltä löydätte sen oppitunnin ytimen, jonka olen antanut 

teille tänä päivänä. 

25 Olen ystäväsi - se, jolle voit uskoa salaisuutesi - se, joka antaa kaiken puolestasi. 

26 Näen, että tulit uskomaan surun Minulle, jotta voisin vapauttaa sydämesi siitä, ja minä todella 

annan tämän. Mutta tämä tapahtuu vasta, kun ymmärrätte, että pahaa ei ole parannettava pinnallisesti, vaan 

sen alkuperästä - että rukoilemisen ja pyytämisen lisäksi tarvitaan korjausta, itsetutkiskelua ja 

uudistumista. 

27 Mitä hyötyä on siitä, että Minä parannan teidät sairaudesta tai vapautan teidät jostakin 

ahdistuksesta, jos pidätte kiinni ahdistustenne syistä? 

28 Rukoilkaa, että voitte vastaanottaa valoni ja sen kautta löytää koettelemustenne ja 

onnettomuuksienne syyt tai alkuperän. Rukoilkaa, jotta voitte tuntea itsenne vahvistetuksi 

nöyryydessänne. Mutta ennen sitä, käytä kaikkea tahtoasi välttääksesi kaikkea, mikä voisi vahingoittaa 

sekä sieluasi että ruumiillista kuoriasi. 
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29 Tulkaa kaikki luokseni ja toipukaa kärsimyksistänne. Huolehdi siitä, että uskosi tekee sen ihmeen, 

joka palauttaa sinut terveeksi ja saa sinut pelastumaan. Ihme ei ole minussa vaan sinussa. Mutta älkää 

unohtako, että teidän ei enää tarvitse koskettaa vaatettani saadaksenne ihmeen, vaan teidän on tultava 

Henkeni eteen uskonne ja kohotuksenne kautta. 

30 Kuinka monet ovatkaan löytäneet terveytensä tällä tavoin, koska he tiesivät ajoissa löytää 

kärsimyksensä lähteen ja käyttivät koko uskonsa ja tahtonsa taisteluun, kunnes he olivat voittaneet! 

Kuinka monet ovatkaan lähteneet pois surullisina, hämmentyneinä tai pettyneinä saamatta sitä, mitä he 

kaipasivat, koska he uskoivat, että vain menemällä johonkin näistä kohtaamispaikoista tai vain kysymällä 

he olivat jo saavuttaneet kaiken. He eivät koskaan olleet kiinnostuneita löytämään kärsimyksensä syytä, ja 

heidän oli lähdettävä saavuttamatta etsimäänsä hyvää. He ovat niitä, jotka elävät ilman hengellistä valoa, 

jotka eivät tiedä kärsimystensä syytä eivätkä terveyden tai rauhan arvoa. 

31 Suurin osa ihmisistä kantaa Tuomasta sydämessään, he haluavat nähdä ja koskettaa sitä 

uskoakseen. Mutta sanon teille, että niitä todisteita, jotka annettiin kaikkein epäuskoisimmalle 

opetuslapselleni, ei tulla toistamaan tänä aikana, koska maailma ei tule näkemään Minua ihmisenä toista 

kertaa ja koska jätin tuon esimerkin jokaisen lapseni eteen avoimeksi kirjaksi, jotta he ymmärtäisivät tuon 

opetuksen. 

32 Älkää ajatelko, että voin paljastaa itseni maailmalle vain ihmisenä. Ei, nyt teen itseni tunnetuksi 

hengellisesti sinussa, ja tämä on todiste siitä, että voin tehdä itseni tunnetuksi ihmisille lukemattomilla 

tavoilla. Olen luonut kaiken ja tunnen teidät, joten tiedän, miten ravistella tämän ihmiskunnan nukkuvaa 

sielua. 

33 Nöyryyteni sai noina päivinä ihmisten sydämet vapisemaan rakkaudesta. He olivat tottuneet 

katsomaan niiden esityksiä, jotka väittivät edustavansa Minua maailmassa. Kun ihmiset näkivät, että 

kuninkaiden kuningas tuli ilman kruunua eikä hänellä ollut valtaistuinta maan päällä, heidän silmänsä 

avautuivat ja he ymmärsivät totuuden. 

34 Samalla tavalla aion myös tänä aikana saada maailman vapisemaan nöyryydelläni, josta annoin 

teille ensimmäiset todisteet valitsemalla yksinkertaisuuden ja eristäytyneisyyden niiden ensimmäisten 

kohdalla, jotka tunsivat Uuden Aikakauden tulon, julistamaan sanomaani heidän keskuudessaan. 

35 Voi niitä, jotka ovat käyttäneet nimeäni hallitsemaan ihmiskuntaa hengellisesti, jos he ovat siten 

estäneet sitä edistymästä tai saaneet sen erehtymään, sillä he näkevät tuhansien ihmisten lähtevän heidän 

riveistään etsimään totuutta! Voi niitä tiedemiehiä, jotka sen sijaan, että olisivat tehneet elämästä 

helpompaa, ovat tehneet siitä ihmisille tuskallisempaa, sillä silloin he näkevät köyhien ja tietämättömien 

tekevän ihmeitä, joita he eivät pystyisi tekemään kaikella tieteellään! 

36 Myös tämän ajan ihmeet on kirjoitettu muistiin todistukseksi tuleville sukupolville. Mutta totisesti 

sanon teille, että nämä ihmeet toteutuvat enemmän sielussa kuin ruumiissa. 

37 Noina Toisina aikoina paransin lukuisia sairaita ihmisiä. Paransin sokeita, spitaalisia, riivattuja, 

kuuroja, rampoja ja mykkiä. He olivat kaikki ruumiiltaan sairaita, mutta heidän ruumiilleen tehdyn ihmeen 

ansiosta heidän sielunsa heräsivät henkiin. 

38 Nyt tulen ennen kaikkea antamaan valoa sielulle, antamaan sille vapauden, sytyttämään sen uskon 

ja parantamaan sen kaikesta pahasta, jotta se voi ottaa sen myöhemmin haltuunsa vahvistaakseen ja 

parantaakseen sen ruumiin. 

39 Ettekö ajattele, että minun on löydettävä teidät ajan mittaan yhä edistyneemmiksi ja että 

oppituntieni on siksi oltava yhä korkeampia? 

40 Siksi maailma ei enää näe Minun syntyvän tallissa, eikä se näe Minun kuolevan ristillä, vaan sen 

on kehityttävä ylöspäin voidakseen tuntea hengellisen läsnäoloni. 

41 Ihmiskunta, tuntuuko tuska, kurjuus ja kaaos, joka ympäröi teitä tällä hetkellä, teistä 

arvaamattomalta? Jos olette yllättyneitä, se johtuu siitä, että ette olleet kiinnostuneita profetioistani ettekä 

valmistautuneet. Kaikki oli ennakoitu ja kaikki oli ilmoitettu, mutta teiltä puuttui usko, ja sen seurauksena 

juotte nyt hyvin katkeraa maljaa. 

42 Jopa tänä päivänä profetoin inhimillisen ymmärryksen kyvyn kautta. Jotkin profetiat toteutuvat 

pian, toiset vasta kaukaisina aikoina. Näillä ihmisillä, jotka kuulevat ne, on suuri vastuu tehdä ne 

tunnetuksi ihmiskunnalle. Niissä on nimittäin valoa, joka saa ihmiset ymmärtämään todellisuuden, jossa 

he elävät, jotta he voivat pysähtyä raivokkaalla kurssillaan kohti kuilua. 
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43 Sanansaattajani antavat kansojen tietää, että jos ne jatkavat typerää ja mieletöntä suuruuden ja 

vallan tavoittelua käyttäen sellaisia voimia ja elementtejä, joita ne eivät vielä tiedä eivätkä osaa käyttää, 

tämä maa, joka oli Herran luoma paratiisi ja myöhemmin kyynelten laakso ihmisten syntien ja 

tottelemattomuuden vuoksi, muuttuu kuoleman ja hiljaisuuden kentäksi ihmisten häijyyden seurauksena. 

44 Voisitteko kutsua tätä tieteen menestykseksi tai voitoksi? Olisi voitto ihmiskunnalle, jos se 

saavuttaisi rauhan ja harmonian elämän, sillä silloin se olisi luonut perustan suurimmille menestyksilleen, 

sekä inhimillisille että hengellisille, ja se olisi täyttänyt käskyn, jonka neuvon teille: rakastakaa toisianne. 

45 Muilta mailta tulee tämän kansan luo suuria ihmisjoukkoja, jotka kyselevät teiltä innokkaasti niistä 

hengellisistä tapahtumista, joita olette todistaneet tänä aikana, ja myös niistä ilmestyksistä ja profetioista, 

jotka olen antanut teille. Monissa osissa maailmaa on nimittäin vastaanotettu viestejäni, joissa sanotaan, 

että jumalallinen säteeni on laskeutunut johonkin paikkaan lännessä puhuakseen tämän ajan 

ihmiskunnalle. Kun aika koittaa, näet heidän tulevan muista kansoista ja kansakunnista etsimään sinua. 

Silloin suurten uskontokuntien miehet tulevat hämmästymään siitä, että en osoittanut itseäni heille. 

46 Nyt ymmärrätte, miksi haluan teidän taistelevan materialismia vastaan ja poistavan kaikki 

epäilyksenne ja virheenne. En nimittäin halua, että lähimmäisenne kokevat pettymystä tai pettymystä, kun 

he tulevat luoksenne. En halua, että heistä tulee vihollisianne sen sijaan, että kutsuisivat teitä veljiksi. 

47 Ettekö te kärsi niin suuren sekasorron edessä kuin maailmassa vallitsee? Ettekö te kärsi tällaisen 

suuren hengellisen pimeyden edessä? 

48 Olkaa hyviä opetuslapsia - suuria tiedoissanne ja nöyriä opetustavassanne. Käsken teitä tarttumaan 

jokaiseen tilaisuuteen kylvää, jonka elämä tarjoaa teille. Mutta teidän on oltava tietoisia siitä, että 

jokainen, joka kutsuu itseään mestariksi olematta sitä, on vastuussa kaikesta, mitä hän tekee polullaan, 

samoin kuin niistä koettelemuksista, joita hän kokee polullaan. 

49 Tämä on arvokas hetki pohdinnalle, jotta voitte vapautua rutiinista, siirtyä edistyksen tielle ja 

todella tuntea tämän Työn puhtauden. Sillä kaikki teistä eivät ole pohtineet sen puhtautta eivätkä 

ymmärtäneet sitä. Silti näen teidän keskuudessanne niin outoja palvonnan muotoja ja käytäntöjä, että ne 

hämmentävät useimpia, vaikka ne miellyttävätkin joitakin, joilla on taipumusta riitteihin. He eivät ole 

tietoisia siitä, että näin toimimalla he aiheuttavat naurunalaisuutta tulevaisuudessa. 

50 Luuletteko, että Mestari pelkää ihmisten tuhoavan hänen työnsä? Ei, ihmiset, Isällä ei ole mitään 

pelättävää, hänen työnsä on tuhoutumatonta. Haluan, että rakastatte totuutta, että esittelette Työni kaikessa 

puhtaudessaan. Sillä jos ette tee tätä, aiheutatte paljon tuskaa, kuten kaikki ne, jotka ovat tehneet, 

riippumatta siitä, missä uskonnollisessa yhteisössä he ovat hämmentäneet, turmelleet tai vahingoittaneet 

lähimmäisiään ilman myötätuntoa veljiään ja sisariaan kohtaan, antamalla heille leivän sijasta kiviä, valon 

sijasta pimeyttä tai totuuden sijasta valheita. 

51 Te kaikki olette saaneet tämän Sanan, ihmiset, olkaa tietoisia siitä, mitä olette kuulleet, ja silti 

sanon teille: Mikään ei pakota teitä palvelemaan Minua eikä seuraamaan viitoitettua polkua. Mutta se, joka 

on halukas, joka ei voi vastustaa sydämessään tuntemaansa rakkautta, joka ei pelkää raapia jalkaansa 

verisesti polulla - se ottakoon ristinsä ja seuratkoon Mestariaan, valmiina palvelemaan Minua 

lähimmäisissään. 

52 Elia on ollut suurten ihmisjoukkojen keskellä opettamassa heille totuuden tietä, puhumassa heille 

Jumalan valtakunnasta, näyttämässä ihmisille hengellisyyttä ja vapauttamassa heitä hämmennyksestä, 

vääryydestä ja pahuudesta. 

53 Elia kutsuu ihmisiä parannukseen, näyttää heille hyveet ja rakkauden johdattaakseen heidät kuin 

lampaat ulos tarhasta luokseni. 

54 Tällä kolmannella aikakaudella olen suunnannut universaalin säteeni ihmisen älyyn välittääkseni 

sanani teille. Mutta ihmiskunta ei ole vielä ottanut huomioon Jumalallista ilmentymääni, koska se on 

luonut monia jumalia aistiensa ja ajatustensa mukaan. Mutta minä sanon teille: on vain yksi tosi Jumala, 

jolla ei ole alkua eikä loppua ja joka on antanut ihmiselle kipinän jumalallisesta hengestään, joka on hänen 

omantuntonsa valo, joka opettaa häntä erottamaan hyvän pahasta. 

55 Valittu kansa: Eri uskontunnustusten ja oppien, eri kirkkojen ja lahkojen oppineet kouluttavat 

itseään tutkimaan tämän hengen opetuksen hedelmää. He kysyvät teiltä, mikä on sen Jumalan luonne, 

jonka puoleen olette parhaillaan kääntymässä. Jos olette valmistautuneet, teistä tulee valistuneita ihmisiä, 

jotka osaavat vastata kaikkiin kysymyksiin. Haluan, että osaatte puolustaa tätä asiaa, koska puhutte 
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totuuden sanoja. Kun olette hengellistäneet itsenne, teidän ei tarvitse pelätä mitään ihmisten taholta, koska 

todistatte totuudestani sanoillanne, ajatuksillanne ja teoillanne. 

56 Jos noudatatte lakiani, ihmiset eivät pidä teitä petoksentekijöinä, koska he näkevät 

tottelevaisuutenne ja pitävät teitä omina veljinään ja sisarinaan. 

57 Jokainen, jolla on itsessään hyviä periaatteita, joka pohtii toimintatapojaan, joka poistaa 

valheellisuuden sanoistaan, joka toimii rakkaudella, myötätunnolla ja armollisuudella lähimmäistään 

kohtaan, tuntee itsessään jumaluuteni ilmentymän ja tulee olemaan Jumalansa kaltainen toimintatapojensa 

anteliaisuudessa ja hyvän tekemistä koskevissa päätöksissään. 

58 Kuinka vähän sellaisia sydämiä onkaan! Pieni on niiden määrä, jotka ovat täyttäneet lakini tällä 

tavoin. Mutta teidät, jotka olette valittu kansa, olen opettanut tekemään hyvää. Voit tehdä sen hyvillä 

ajatuksillasi, rukouksillasi. Rukouksen kautta voitte nostaa henkisen sielunne Jumaluuteeni. Sillä koska 

olen ääretön, tulen alas maailmaanne hyväilemään teitä, antamaan teille lohtua ja opettamaan teitä 

noudattamaan lakiani. 

59 Päivä toisensa jälkeen olen ollut keskuudessanne opettamassa teitä harjoittamaan hyveitä, 

uskottanut teille rakkauteni ja valistanut sieluanne ja mieltänne, jotta voisitte nousta kaikkialle hyvien 

tekojen ja uudistumisen aikomuksella. Olen opettanut teitä antamaan anteeksi, jotta se, joka on 

pimeydessä, näkisi, että te olette valon lapsia. Näin voitte näyttää maailmalle totuuden tien hyvällä 

esimerkillänne ja voitte rakkauden teoilla todistaa, että olette vastaanottaneet sanani. 

60 Ihmisillä ei ole mitään syytä syyttää teitä, koska he ymmärtävät, että Minä olen innoittanut teitä 

tekemään hyvää. 

61 Työskennelkää tässä hengellisessä työssä, niin kuin minun tahtoni on, jotta voitte näyttää 

ihmiskunnalle uusia näköaloja, jotta voitte valaista pimeät polut, joita pitkin se on tähän asti kulkenut. 

62 Uskokaa itsenne suoraan Minulle, sillä Minä olen ainoa, joka voi tunkeutua sieluunne ja kuulla 

salaisuutenne äärettömällä myötätunnolla ja rajattomalla rakkaudella. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 



 

190 

Sisältöä koskevat tiedot 
Jae nro. 

Ohje 242 

 Hengen tie ja kohtalo2 

 Oikeus poistaa sodat18 

 Profetiat "rauhan valtakunnasta " 58 

 Todelliset arvot64 

Ohje 243 

 Yksi tie ja yksi totuus2 

 144000 merkittyä19 

 Baalin palvojat25 

 Hengelliset aseet eivät ole uhkaavia35 

 Psyykkinen viestintä vuodesta 195039 

 Lahjat43 

 Sodat ja niiden syyt46 

Pian ihmiskunta tietää jälleensyntymisistä. 

 tiedä47 

 Jumalalliset ilmentymät50 

 Tämä jumalallinen viesti tavoittaa myös juutalaiset52. 

 Korjauksen tie61 

 Tuonpuoleiset olennot64 

Ohje 244 

Henkinen ilmentymä, viestintä 

 ihmisäly3 

 Trinity3 

 Kolme kertaa8 

 Viestintä mielestä mieleen23 

 Reinkarnaatio28 

 Menneisyyttä ja tulevaisuutta koskevan tiedon armo30 

 Pyrkimys henkiseen täyttymykseen34 

141219 

 

 Kanaan ei ole hengellisen Israelin määränpää41. 

 Symbolit ja hengellisyys42 

Ohje 245 



Sisältöä koskevat tiedot 

191 

 Henkisen ja aineellisen elämän todellinen polku2 

 Kuolemaa ei ole todellisuudessa olemassa18 

 Tie jumalalliseen täydellisyyteen23 

 Jumalallinen anteeksianto ja meidän ansiomme29 

 Uudelleensyntymien loppu43 

 Isä on aina ilmaissut itsensä maailmalle58. 

Ohje 246 

 Henkisyyden polku1 

 Jumalallisen opetuksen merkitys ja uskontojen virheet8 

Vuoden 1950 jälkeen23 

 Hengellisen Israelin tehtävä28 

 Pian seitsemäs sinetti on ratkaistu29. 

 Elias45 

 Hengellisyys ja uskonnollinen vakaumus52 

Hengellinen rauha ei siedä kerskakulutusta. 

 voittaa aineellinen valta61 

 Tasa-arvo rakkauden kautta63 

Ohje 247 

 Opetuslapsen tie4 

 Mestarin tulon merkitys toisella aikakaudella23 

 Ristin ja Jeesuksen ristiinnaulitsemisen merkitys29 

 Muiden maailmojen henkien vapauttaminen40 

 Maailmankaikkeuden muuttaminen rakkauden kautta46 

 Palvelijoille osoitetut sanat50 

 Todellinen hengellinen rukous52 

Ohje 248 

 Ajatusten ja hengellisen ilmestyksen taistelu1 

 Onko "antikristus" olemassa?  11 

 Jotain epäilyksistä12 

 

 Onko maailmanloppu olemassa?  13 

 Väärät kristukset14 

 Onko viha ja jumalallinen tuomio olemassa?  17 

 Syy inkarnaatioihin23 

 Elämän todellinen merkitys28 



Sisältöä koskevat tiedot 

192 

 Väärät tulkinnat28 

 Joulu37 

 Luojan ja luomakunnan välinen suhde57 

 Yksi aineellinen elämä ei riitä60 

Ohje 249 

 Mestarin paluu hengessä1 

 Lunastuksen tie21 

 Mieli ja älykkyys44 

 Hengellisyyden aika48 

 Toteutunut63 

Ohje 250 

 Meksikon vastuu3 

 Todellinen rauha15 

 Hengellinen viisaus kuuluu nöyrille17. 

 Israel tässä kolmannessa ajassa19 

 Tämän planeetan määränpää37 

 Profetia suurista tapahtumista53 

 Omatunto on jumalallista valoa56 

 Mitä usko voi saada aikaan66 

Ohje 251 

 Henkinen herääminen tässä kolmannessa ajassa3 

 Valittujen ihmisten tehtävä10 

 Tentit tulevat oikeaan aikaan20 

 Kutsutut ja valitut34 

Ohje 252 

"Antakaa Jumalalle se, mikä on Hengestä, ja maailmalle se, mikä on Hengestä. 

 Materia on " 3 

 Valmistautumisen aika hämmennyksen keskellä14 

 Jumalallinen valtakunta ei ole tästä maailmasta36. 

 "Elämän kirjan" kokoaminen  45 

 Daavidin ja Salomon opetus58 

Ohje 253 (1. tammikuuta 1949) 

 Oikeus ja elämä1 

 Ulkoisten kulttien virhe20 

 Israelin tehtävä Hengen kautta51 

Ohje 254 (1. tammikuuta 1949) 



Sisältöä koskevat tiedot 

193 

 Jumalallinen oikeus1 

 Kolmannen kerran opetuslapsen herääminen7 

 Jumalan uusi tuleminen Hengessä50 

 Esimerkkejä uusista sukupolvista54 

Ohje 255 

 Jumalan kolmas tuleminen ja hänen todistuksensa1 

 Uskontojen ja kulttien on henkistyttävä16 

 Perinteisyys ja hengellisyys20 

 Suuren valon henget inkarnoituvat tähän maailmaan43. 

 "Seitsemän sinetin" merkitys  56 

Ohje 256 

 Tie Isän valtakuntaan2 

 Henkinen kipu11 

 Ihmistiede26 

 Toisen aikakauden apostolin esimerkki30 

 Hengellinen rukous63 

Ohje 257 

 Aineellinen ja hengellinen elämä1 

 Oppilaan velvollisuudet34 

Maailma muuttuu57 Opetus 258 

 Ihmiskunnan herääminen4 

 Kipu viestii kadonneesta polusta25 

Vuosi 1866 on kolmannen aikakauden alku41. 

 Kehon ja mielen tarkoitus72 

Ohje 259 (palmusunnuntai) 

 Aineelliset palmunoksat eivät tavoita Jumalaa16. 

 Israelin hengellinen kansa ei ole juutalainen kansa53. 

 Hengelliset lahjat56 

 Henkisen merkinnän merkitys60 

 Vuoden 195084 merkitys 

Ohje 260 

 Elämme nykyään kuudennen sinetin aikaa2 

 Henki ja tiede9 

 Israelin hengellinen tehtävä18 

Monet odottavat yhä luvattua tulemista 

 Herran33 

 Valmistautuneen opetuslapsen auktoriteetti37 

 Meksiko on "Uuden Jerusalemin " 40 heijastus. 

 Ajatusten taistelu44 

 Täydellinen hengellinen viestintä57 



Sisältöä koskevat tiedot 

194 

Ohje 261 

 Olemisen tarkoitus5 

Todellinen rukous on hengellinen21 

 Hengellisyys34 

 Rituaalit ja symbolit katoavat39 

 Aineellisen kuoleman takana on elämä55 

 Jumalallisen säteen viestintä59 

Ohje 262 

 Henkinen täyttymys4 

 Ihminen on tuhon ja sodan syy26 

 Henkinen viestintä, tie totuuteen34 

 

 Yksi ihmiselämän tarkoituksista47 

 Jumala on ylin yksinkertaisuus55 

 Kaanaanin häät67 

 Kipu ja jumalallinen apu70 

Ohje 263 

 Valoa, totuutta ja viisautta hengellisen analyysin avulla1 

 Marialla ei ole muotoa30 

Uudelleensyntymiset ovat mahdollisuuksia44 

 Jeesuksen esimerkki koettelemuksissa49 

 Valmistelu ja toteutus62 

Ohje 264 

 Kolmannen kerran opetuslapsi1 

 Todellinen jumalallinen temppeli9 

 Opiskelu ja meditaatio15 

Kolmannen aikakauden julistus päättyy vuoteen 195032. 

Uusi jumalallinen tuleminen kolmannella aikakaudella35 

 Opetuslapsen kaipuu48 

 Tie täydellisyyteen49 

 Lasten henkinen kasvatus59 

Ohje 265 

 Henkinen täydellisyys1 

 Ohimenevä ja ikuinen22 

 Evoluution laki ja pysähtyneet uskonnot23 



Sisältöä koskevat tiedot 

195 

 Sodat ja hätätilanteet ja niiden syyt28 

 Spiritualismi syntyy kaikkialla maailmassa38. 

 Henkinen viestintä49 

 Jumalallinen perintö63 

 Henkisen maailman tehtävä65 

Ohje 266 

 Henki ja aine5 

 Tentit ovat yleishyödyllisiä14 

 Seesteisyys mielipiteissä33 

 

 Ansioiden merkitys34 

 Viestintä muissa maissa41 

 Hengellisyys47 

 Hengellinen rukous50 

 Tiede ja rakkaus58 

 Profetiat jumalallisesta oikeudesta62 

Ohje 267 

 Elämän kirja4 

 Ajatusten taistelu ihmiskunnan kesken23 

Vuodesta 1866 vuoteen 195030 

 "Äänenkantaja " 32 

 Puhdistavat tentit40 

 Uusi viesti59 

 Hengellisen Israelin vastuu66 

Ohje 268 

Valmistautuminen vuoden 195 jälkeiseen aikaan01 

 Kaikki pelastuvat21 

 Elämän miksi28 

 Kuudennen sinetin valo48 

 Ideologioiden yhteentörmäys58 

 Maria on jumalallinen ilmaus67 

 Mitä on usko?  71 

Ohje 269 

 Hengellinen Israel kaikkina aikoina1 

 Kuudes sinetti on avattu10 



Sisältöä koskevat tiedot 

196 

 Tietämättömyys, kaiken pahan lähde12. 

 Herran työntekijät28 

 Jumala on henkien ihanne59 

Ohje 270 

 Hengen leipä ja viini1 

 Spiritualistin tehtävä10 

 Ihmiskunnan heräämisen aika43. 

Ohje 271 

 Spiritualistin tehtävä ja mahdollisuudet2 

 Mitä jumalallinen oikeus on18 

 Aineellisen ja henkisen kehityksen pysähtyminen37 

 Hengen elämä43 

 Mitä uutisia spiritismi tuo?  51 

 Ihmissodat eivät päätä mitään64 

 Rauhan valtakuntaa koskevat profetiat66 

Ohje 272 

 Mestarin työntekijä1 

 Tenttien syy7 

 Pyhän Hengen kolmas aika9 

 Emme ole yksin taistelussa21 

 Korvausten oikeudenmukaisuus23 

 Paratiisin ja helvetin merkitys29 

 Aineelliset ja hengelliset työt38 

 Hengen ja aineellisen kuoleman välinen suhde46 

 Todellisen spiritistin tehtävä54 

Ohje 273 

 Hengen ja aineen välinen tasapaino5 

Kolmannen aikakauden hengelliset ihmiset11 

 Ihmiskunta vapauttaa pian itsensä20 

 Hengellisen tiedon puutteen seuraukset25 

 Spiritualismi ei ole uskonto tai lahko48. 

Ohje 274 

 Opetus todellisista arvoista2 

 Hengellisen Israelin merkitys47 

 Mielen kehitys52 



Sisältöä koskevat tiedot 

197 

Ohje 275 

 Turmeltumattomat arvot2 

 Rukous on hengellinen yhteys Jumalaan32 

 Suotuisa hetki50 

 Tieteellinen maailma ja jumalallinen ilmestys62 

Ohje 276 

 Ihmiskunnan rauhan tavoittelu4 

 Viestintä mielestä mieleen17 

 Rukous ja uudistuminen26 

 Nöyryys33 

 Paranemisprosessi37 

 Profetiat41 

 Valmistelu52 



 

198 

Jumalalliset opetukset Meksikossa 1866-1950 
Kirjallisuus 

  

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen 

Puh: +49 (0) 7371 929 66 42, E-Mail: manfredbaese@gmx.de .  
Jumalallinen rakkaus, elämämme ja kaiken olemisen alkuperä, olemus ja päämäärä. 

El Amor Divino - El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser (Jumalallinen 

rakkaus - El Amor Divino - elämän ja kaiken elämän tarkoitus) 

Todellisen elämän kirja, niteet VII, VIII, IX, X, XI Kolmas testamentti. 

Unicon Foundation, D-88709 Meersburg Puh: +49 (0) 7532 808162, E-

Mail: info@unicon-stiftung.de  Johdatus "Todellisen elämän kirjaan" 

(maksuton). 
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII. 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Verkkosivustot 

www.das-dritte-testament.com  (espanjaksi, saksaksi, englanniksi ja ranskaksi)  

www.unicon-stiftung.de   

www.drittes-testament.de  

www.drittetestament.wordpress.com  (monikielinen)  

www.tercera-era.net  (espanjaksi)  

www.144000.net  (monikielinen)  

www.dritte-zeit.net  

mailto:manfredbaese@gmx.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
http://www.das-dritte-testament.com/
http://www.unicon-stiftung.de/
http://www.drittes-testament.de/
http://www.drittetestament.wordpress.com/
http://www.tercera-era.net/
http://www.144000.net/
http://www.dritte-zeit.net/


 

 

 


